
El teatre amateur catala en temps de guerra i revolució 
(1 936- 1939)* 

per Francesc Foguet i Boreu 

Al teatre amateur, 
en homenatge. 

La Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur (FCSTA), nascuda a 
l'escalf de 1'Associació de Teatre Selecte, fou fundada el 17 d'abril de 1932, amb la 
voluntat d'aglutinar els nombrosos elencs de teatre d'afeccionats que existien ar- 
reu de Catalunya. La trajectbria ascendent de la Federació, que aconseguí d'esten- 
dre's pertot, impulsar concursos i intercanvis entre companyies amateurs i erigir- 
se en plataforma de les noves promocions d'autors inkdits o dels dramaturgs des- 
estimats pels escenaris professionals, resulta notablement modificada a conseqükn- 
cia de l'esclat de la guerra i la revolució politicosocial que se'n deriva.' De bon 

* Aquest estudi ha estat elaborat en el rnarc del projecte DGICYT PB94-0710 del Departa- 
ment de Filologia Catalana de la UAB i s'inscriu en el procés de recerca de la meua tesi doctoral 
sobre el teatre a Catalunya en temps de guerra i revolució (1936-1939), que cornpta arnb I'ajut 
d'una Beca de Forrnació d'Investigadors concedida per la Direcció General de Recerca de la Gene- 
ralitat de Catalunya. 

1. La bibliografia existent sobre la FCSTA recull diversos aspectes de I'actuació de la Federa- 
ció durant el trienni bkl.lic, per be que, a rnés d'oferir una visió rnolt parcial, no té en cornpte el 
Llibre &Artes de la Federacid Catalana de Societats de Teatre Amateur (Barcelona 1932-1938), ni 
altres docurnents dipositats a 1'Archivo Histdrico Nacional (Sección Guerra Civil, Salamanca)-Político- 
SocialBarcelona (a partir d'ara, AHN/PSB)-1212,506 i 1421 -que, en aquest estudi, són contras- 
tats i ampliats arnb les referkncies publicades a la premsa del període (bhsicament: «La Hurnani- 
tatn, «La Publicitatn, «Ultima Hora)), «La Veu de Catalunya)), «Treball», «La Rambla», «La 
Vanguardia)) i «Las Noticias»). Vegeu, aixb no obstant, Anuari de la Znstitucid del Teatre. Curs 
1.936-37(Barcelona, Institució delTeatre, 1938), especialrnent les ps. 163-164 i 183-204; Robert 
MARRAST, El teatre durant la guerra civil espanyola. Assaig d'histbria i documents (Barcelona, Insti- 
tut del Teatre, 1978), esp. les ps. 121-123 i 146-147; Jordi COCA, Enric GALLÉN, Anna VAZQUEZ, 
Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur (FCSTA), dins La Generalitat republicana i el 



comencament, el 2 de setembre de 1936 una representació de les organitzacions 
polítiques i obreres del Front Popular procedí a l'apropiació de la FCSTA i adduí 
que la decisió era motivada per la importancia del teatre com a element educatiu 
del poble i la necessitat de desprendre d'aquesta organització cultural ~ t o t s  aquells 
elements i col.lectivitats feixistes i ciatbliques, que, d'acord arnb els moments his- 
tbrics presents, han de desapareixei per sempre de les institucions del poble i per 
al p ~ b l e » . ~  El Comite Revolucionari de la FCSTA fou constituit per Josep Massip 
i Farré (PSUC); Antoni Massoni i Pijoan, Pere Puig i Gil (ERC); Lluís Puiggarí i 
Font (CNT); Josep Llopis i Julia (UGT), i Lloren5 Sans i Fabregas (ACR). En 
consonancia arnb la nova situació, els primers acords d'aquest Comite &urgencia, 
publicats a la premsa de 1'1 1 i el 12 de setembre, consistien en el següent: 1) 
definir clarament el radi d'acció amateur, per tal de no perjudicar en res, ans al 
contrari, els interessos dels professionals; 2) establir contacte arnb el Comite del 
Sindicat d'Artistes Lírics i Drarriatics; 3) obligar tots els elencs amateurs de 
Catalunya a formar part de la FCSTA arnb l'objectiu d'establir un control rigorós 
de totes les actuacions; 4) disposai, arnb l'autorització previa del Comite Central 
de Milícies Antifeixistes, que els elencs federats celebressin festivals en les seues 
localitats a prsfit de les víciimes del feixisme i en lliuressin els beneficis obtinguts 
a la Federació, la qual els traspassaria a l'esmentat Comite Central; 5) emplacar 
l'apsrtació col-lectiva a aquesta fiinalitat benefica arnb la quantitat de cinc-centes 
pessetes; 6) sol.licitar al conseller de Cultura un estatge adient; i, finalment, 7) fer 
constar la seua protesta per l'assassinat del poeta Federico García L ~ r c a . ~  

Paral.lelament, l'autoconstit~iit Comite Revolucior~ari i ['interventor de la 
Generalitat, Claudi Fernandez i Castanyer, adrecaren una Iletra, datada a Barcelona 
el 12 de setembre de 1936,4 al responsable del rkgim de socialització dels teatres 
barcelonins, el Sindicat Únic d'Ekpectacles Públics (SUEP) de la CNT-AIT. Els 
membres directius de la FCSTA comunicaven al sindicat els acords presos a fi de 
vetllar -com havia informat la premsa- pels interessos dels professionals per- 
que en cap moment no poguessin resultar-ne perjudicats, i a fi de fomentar i 
«depurar» artísticament les formacions per aconseguir una sblida cultura en tots 
els aspecres de i'art escenic. A m&s, sol.licitaven un local adequat -1'estatge pro- 
visional era al Casal Francesc Macii d'ERC, Corts Catalanes, 647, principal, pri- 
mera- per a dur a terme les seues activitats i asseguraven que s'encarregarien del 
control absolut del teatre amateur, en catala i en castella, a Catalunya, en els 
generes de vers, comedia i líric at:enent a un projecte d'actuació predeterminat. La 
carta aclaria la voluntat dels directius amateurs d'actuar conjuntament arnb el 

teatre 1331-1339 (Barcelona, Institut del Teatre, 1982), ps. 31-34; Francesc BURGUET, El control 
del trntre amatezcr, dins La C N T i  hpolitica teatral a Catalunya (1936-1938) (Barcelona, Institut 
del Teatre, 1984), ps. 55-57; i Francisco MUNDI, Federación Catalana de Sociedades de Teatro 
Amateur. «Elencs de Guerra)), dins El teatro de la guerra civil (Barcelona, PPU, 1987), ps. 32-33. 

2. Tn~nbt'ha estt~t incazctada la Fcderació Catalana de Teatre Amateur, «La Humanitat)) (2-IX- 
1936), p. 4. 

3. Vegeu, per exemple, Acords de Id E C. de Societats de Tedtre Amateur. Comitk Revoluciorzari, 
«La Humanitatn (1 1-IX-1936), p. 7. 

4. AHN/PSB-506. 



sindicat anarquista i, al mateix temps que definia el seu camp d'acció, conciliava 
els propbsits de la Federació amb les suspicAcies inicials que l'entitat degué gene- 
rar en els nous organitzadors teatrals. 

El SUEP acceptd la seua col.laboració i reconegué el Comite Revolucionari de 
la FCSTA, en el qual Baldomer Xifré representaria el Sindicat, segons una carta, 
sense datar, pero que és una clara resposta a la sol-licitud de la FCSTA, conserva- 
da en la documentació sobre I'entitat.5Ara bé, el SUEP advertia que calia un 
control rigorós a l'hora de concretar l'dmbit d'acció dels amateurs per tal d'evitar 
prejudicis als «obreros artistas del teatro)). També recordava la prohibició, adrecada 
als actors i a les actrius que treballaven en dependencies i organitzacions oficials, 
d'actuar en companyies mixtes o en formacions ocasionals mentre existissin pro- 
fessionals del teatre en atur forcós. A aquests interprets amateurs se'ls prohibia, en 
concret, d'aprofitar els dies festius, de sol.licitar permisos, vacances i excedtncies 
o de fer-se passar per malalts amb la finalitat de sortir de tournbe. El sindicat creia, 
encara, que era necessari aclarir d'una vegada alguns aspectes que podien repercu- 
tir negativament en el regim professional: el sou únic per a les actrius que eren 
contractades per agrupacions amateurs; la selecció de les obres que es podrien 
representar en endavant; la desaparició d'aquelles formacions que no admetien 
actuacions mixtes; i la fixació de totes les dependencies que calia utilitzar. Arnb 
aquests condicionants previs, i amb drets de legitimació, el SUEP reconeixia la 
FCSTA com a organització encarregada del control de les sales d'espectacles, so- 
cietats, cooperatives, ateneus, etc. de Catalunya, de vers, comedia i Iíric -en 
catala i en castell&-; li concedia provisionalment el Teatre Phartenon per a la 
seua actuació i preparació; l'autoritzava perque obligués a federar-se a totes aque- 
lles agrupacions que efectuessin representacions, fins al punt que les que no fossin 
federades no podien actuar; i li conferia la gestió de les sol.licituds dels permisos 
corresponents per a l'actuació dels elencs amateurs. No obstant aixb, el Comite 
Econbmic del Teatre del SUEP, organisme encarregat de l'organització i del control 
de tots els espectacles que se celebraven en terres catalanes, ja havia prohibit ben 
prest, el 21 d'agost, tota manifestació teatral que no fos avalada pel seu segelLG 

5. AHN/PSB-506. 
6. Segons consta en 1'Anuari a5 l'lnstitut del Teatre, el 25 del mateix mes el ComitP Adminis- 

tratiu dels Autors i Compositors de Catalunya -vinculat a la CNT- mantenia, només per a les 
representacions d'afeccionats, les tarifes especials «per entendre els comitPs integrants del Sindicat 
de la Indústria de 1'Espectacle que cal pressionar, en una forma o altra, les activitats dels qui, 
ensems que es diverteixen, fan la llesca als professionals)) (p. 186). En realitat, algunes peticions 
adre~ades directament al ComitP Econbmic del Teatre per elencs amateurs de comarques (de Pre- 
mia de Mar, Vilanova i la Geltrú, Palafrugell, el Vendrell, etc.) indiquen que I'autorització per 
celebrar funcions depengué del sindicat cenetista, almenys fins ben avanGat I'any 1938 (AHN- 
PSB-1421). Val a dir que el Parthenon no fou l'estatge de la FCSTA, sin6 que continua al Casal 
Francesc Macia, un dels més importants d'ERC pel seu nombre de socis i per la seua actuació de 
cara a la guerra, el president i vicepresident del qual -des dels seus inicis i fins a la primeria de 
1938- eren, respectivament i significativament, Joan Fernandez i Castanyer i Antoni Massoni i 
Pijoan. D'altra banda, «La Hurnanitatn, portaveu d'ERC, seguí amb atenció les activitats de la 
Federació i li dispensa un suport entusiasta. Cal recordar, finalment, que els successius consellers 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya -Ventura Gassol, Antoni Maria Sbert i Carles Pi i 
Sunyer- eren dirigents destacats d'ERC especialment sensibles a les qüestions teatrals. 



El sindicat cenetista s'assegurava, doncs, la decisió del ñepertori i la concessió 
dels permisos i, bisicament, concedia a la Federació drets organitzatius i de ges- 
tió. El teatre amateur catali, malgrat: tot, s'escapava dels interessos més immediats 
i urgents dels nous organitzadors que, enderiats a resoldre problemes tan impera- 
tius csm l'ocupació dels treballadors del teatre o el funcionament dels espectacles 
en general, es mostraven molt reticents envers el moviment amateur per la com- 
petencia que podia exercir a l'escena professional i que repercutiria en els ingres- 
sos del Comitk Econbmic del Teatrc:. 1, d'altra banda, suposava una de les poques 
vies d'intervenció possible per a la política específicament teatral -a grans trets: 
d'estímul i de protecció del teatre cóltali- de la Conselleria de Cultura del govern 
de la Generalitat en una línia de continuitat arnb la preguerra. Així, tres' dies 
després del comunicat adrecat al SUEP, el 15 de setembre de 1936, el conseller de 
Cultura, Ventura Gassol, signa un decret en que, per tal de situar el teatre 
coethiament «en el lloc que li pertoca com a element essencial de formació del 
nostre poble)), es dissolia la Junta Directiva de la FCSTA7 i s'apressava a nomenar 
-de dret- Claudi Fernindez i Castanyer com a delegat de la Generalitat a la 
Federa~ió.~ Aquesta mesura fou criticada des de la publicació «El Consueta)), de- 
dicada al seguiment i a la valoració del teatre amateur, que recordi la condició 
d'«hsnorables catalanistes, fervents dembcrates, demés dintel.ligents i actius ho- 
mes de teatren dels membres de la junta anterior i, més tartd, considera obertament 
((injusta, fina a cert punt calumniosa)) la seua destitució.' A títol personal, Josep 
Artís, com a membre del Consell Directiu dissolt, feia públiques dues cartes a la 
premsa, una signada per Claudi Fernindez i I'altra per el1 mateix, també relatives 
a la dispssició: en la primera, datada el 12 d'octubre, Claudi Fernindez es limita- 
va a informar-lo de l'esmentat decret del 15 de setembre; en la segona, datada el 

7. La Junta Directiva destituyda ero formada per: Lluís Masriera i Roses, president; Pompeu 
Crehuet, vicepresident primer; Josep M. Folch i Torres, vicepresident segon; Claudi Fernandez i 
Castanyer, secretari; Miquel Clivillé i Esteve, vicesecretari primer; Manuel Roca i Roca, vicesecretari 
segon; Plorenci Cornet, tresorer; Joan Fetrnhndez i Castanyer, comptable; Josep Artís, bibliotecari; 
Segimon Rovira, amiver. No costa gaire d'endevinar que els elements directius que es desmarcaven 
de la nova orientació de la FCSTA ten'ien filiacions catoli~obur~eses evidents (Lluís Masriera o 
Josep Maria Folch i Torres) i, en canvi, els qui ascendien als llocs de responsabilitat (Claudi i Joan 
Fernhndez i Castanyer) estaven vinculat.s, fonarnentalment, a I'brbita d'ERC. Per altra part, Joan 
Fernhndez i Castanyer i el seu germa Claudi eren, respectivament, president i secretari de I'Associ- 
ació de Teatre Catalh (ATC) -ex-Associació de Teatre Selecte- i Antoni Massoni -vocal de 
I'ATC i membre destacat del Comitk R<:volucionari de la FCSTA-- fou escollit president de I'As- 
sociació -en la darrera Assemblea Gt:neral- en substitució de Joan Fernbdez, quan aquest 
assumí el cirrec de president de la Federació (per bé que passh a ser vicepresident primer de I'ATC, 
mentre que el seu germh Claudi continua com a secretari). Eren també membres del Consell 
Directiu de I'ATC: Gregori Sierra, Lluís Casamitjana, Josep Valles, Pere Puig i Josep Maria Roure, 
tots els quals assumiren chrrecs en la FCSTA durant la guerra i, la majoria, en el nou Consell 
Directiu de I'ATC escollit en la seua dairera Assemblea General del 26 de febrer de 1938. L'estatge 
de I'ATC era, així mateix, al Casal Francesc Macih. 

8. Decret del 15-ix-1936 («DOG», 20-IX- 1936). 
9. Respectivament, finada revoh~cioniria ha arribatfins a la Federacid Catalana de Societats 

de ZatreAmatezu, «El Consueta», núm. 43 (18-X-1936), ps. 11-12; i Reorganitzacidde la Federació 
Catalana de Societats de Teatre Amateur, «El Consueta», núm. 66 (5-XI-1937), p. 12. 



20 d'octubre i com a resposta a l'anterior, Josep Artís evidenciava el trasbals que 
havien produit les noves circumstincies i assegurava que la resolució oficial era ((la 
resultanca d'un procés teixit i impulsat per algú que, el1 sabri per quins set sous, 
ha amagat la cara)). Artís lamentava, a més, que la gestació de l'afer no hagúés anat 
acompanyada de la celebració d'una Junta General que hauria esvait qualsevol 
dubte «no ja sobre la netedat del joc, sinó idhuc sobre la vostra rectitud en la 
substanciació del plet».1° 

Quina significació prenia la FCSTA davant de les noves circumstincies i com 
podia dur a terme la seua actuació? Cal tenir en compte, d'entrada, que l'entitat 
amateur tenia una idiosincrkia catalanista ineludible i, en certa manera, estava 
vinculada al Departament de Cultura de la Generalitat. La redefinició de la seua 
nova funció sociocultural partia d'aquests dos pressupbsits i, de fet, es produí 
després de la visita d'Erwin Piscator a Catalunya el desembre de 1936 i, prictica- 
ment, com a efecte de les lkons dúrg2ncia impartides pel director alemany i artí- 
fex del teatrepolz'tic sobre l'extraordinari desenvolupament teatral de l'URSS, la 
funció revolucioniria del teatre amateur o la necessitat de crear un teatre al servei 
de la guerra i la rev~lució. '~ En aquest sentit, Manuel Valldeperes i Josep Navarro 
Costabella, vinculats activament al moviment amateur, oferiren una argumenta- 
ció molt convincent sobre el paper de la FCSTA en les noves circumstincies his- 
tbriques. Segons Valldeperes,12 el teatre esdevenia, en general, ((un dels puntals 
més ferms per al manteniment de les característiques especials de l'espiritualitat 
catalana)) i, en concret, la dinimica de l'escena indígena s'havia mogut entre un 
teatre professional que -malauradament- no havia exercit cap influencia polí- 
tica sobre les masses i un teatre amateur que, des de molt abans, havia estat l'únic 
camp d'experimentació de les noves promocions teatrals. La importancia adquiri- 
da per les formacions amateurs havia fet necessari d'aplegar-les en la FCSTA, que 
articulava la seua acció cultural arreu i donava a coneixer la producció dels autors 
joves. Davant de la suspensió inexplicable de la Federació -«quan més necessiria 
era a Catalunya»-, provocada per la insurrecció feixista del 19 de juliol, Valldeperes 
proposava la reactivació de l'entitat sota el patronatge de la Generalitat amb una 
al.lusió personal a la responsabilitat del conseller de Cultura, Antoni Maria Sbert. 
Perquk la finalitat cultural i educativa de les formacions amateurs faria possible 
que Sencarreguessin de ((mantenir viu, arreu de la nostra terra, el fogar espiritual 

10. La transformació de la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur, ((Última Hora» 
(22-X-1936), p. 6. 

11. Per a més detalls, vegeu Francesc FOGUET 1 BOREU, Erwin Piscator a Catalunya (1936), 
&erra d'Or», núm. 460 (abril de 1998), ps. 72-75. 

12. Manuel VALLDEPERES, La&nció educativa del teatre amateur, ((Mirador)), núm. 408 (19- 
II-1937), p. 8. Aquest article seria reproduit, amb alguna petita modificació, a I'epígraf hombnim 
del seu assaig Laforca sociali revoluciondria del teatre (Barcelona, Editorial Forja, 1937), ps. 53-55. 
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que representa la permanencia controlada de l'escena catalana)). La unificació dels 
elements federats passava, en definitiva, per la vigtncia de la seua personalitat $'en- 
titat cultural fonamentalment catalanista i, alhora, per l'adequació a la nova realitat 
histbrica a través del patrocini de la Conselleria de Cultura de la Generalitat. 

En aquesta línia, i en relació ainb l'bptica determinada amb que acarar-se al 
moment revolucionari, Josep Navarro Costabella manifestava que els components 
de la FCSTA havien de ((prestar uria atenció preferent a la guerra i a la revolució)), 
sense oblidar que el teatre «és, per excel~ltncia, un instrument revol~cionari».'~ 
Atesa la migradesa dels escenaris professionals catalans del moment, la Federació 
es veia esperonada a continuar la tasca de renovació iniciada abans del 19 de 
juliol. Per a Navarro Costabella, l'apelelació de Valldeperes a la responsabilitat 
d'Antoni Maria Sbert era del tot encertada, ja que el conseller de Cultura coneixa 
«fins a l'entranya la complexitat del problema cultural &un poble)) i no ignorava 
«que si la U.R.S.S. ha prestat atenció primordial al teatre d'aficionats és perquk 
aquest teatre resulta el vehicle méis segur i més directe --juntament amb el cine- 
ma- per arribar a la intimitat espiritual del poble)). Per la seua banda, Valldeperes 
opinava en aquest sentit que, si la lluita contra el feixisme era concebuda «com 
una guerra espiritual, [...] com qiie l'art 6s la més pura manifestació de l'esperit, 
hauríem de considerar-lo com un combatent més» i, singularment, el nou teatre 
havia de vehicular «els anhels i les inquietuds del moment revolucionari~~.'~ins 
al punt que expressava, amb termes palmariament piscatorians, la necessitat de 
((mobilitzar I'art i &una manera especial el teatre)), de crear «obres de guerra i per 
a la guerra; obres que portessin la vibració profunda de I'hora)), que recollissin 
({l'entranya viva de la lluita que commou el nostre país, bo i elevant la moral del 
combatent i registrant la vibració espiritual de la reraguarda)). Valldeperes, a més, 
es preguntava -el marq de 1937: mesos després de la visita de Piscator i abans de 
la creació dels Elencs Catalans di: Guerra- «per que no s'organitzen representa- 
cions teatrals, a base de formacions amateurs d'entitats antifeixistes, al front de 
batalla?)) i, en fi, confiava que la reorganització de la FCSTA, sota els auspicis de 
la Generalitat, solucionaria aquestes mancances.15 

13. NA~RRO-COST.~BELLA, El Zatre Catrlld i la Federaczd catalana de Societats de Zatre 
Amateur, ((Ultima Hora» (1-111-1937), p. 5. 

14. Manuel VALLDEPERES, Lirrt, alservei de lrl guerra. Per un teatre revolucionari, «La Rambla» 
(30-111-1937), p. 2. 

15. Més i tot: en el seu assaig Laf;,rca socirlli revolucioniria del teatre (publicat el 1937, tot i 
que es comenta a difondre durant els primers mesos de 1938) plantejava un ambiciós esquema 
d'organització teatral, que hauria d'impulsar-se des de les institucions i els organismes de la Gene- 
ralitat, en el qual la FCSTA, en coordinació amb el Comissariat de I'Espectacle i la Institucib del 
Teatre, havia d'encarregar-se del següent: «a) D'establir un cens d'actors i actrius amateurs. 1 b) 
Del control d'actuació de totes les con-ipanyies d'aficionats, a quin fi podri declarar-se obligatoria 
la federació. / c) D'estimular i'actuació dels amateurs per mitji de concursos. 1 d) De fomentar 
I'e~ceno~rafia no professional, i limitada a les formacions amateurs, per tots els mitjaas al seu 
abast. 1 e) De nodrir el repertori amateur a base de concursos entre autors inkdits. 1 f)  De crear i 
fomentar una escola teatral pre-experimental, a base de concursos, conferencies i practiques esce- 
niques. / g) D'organitzar I'intercanvi de companyies amateurs entre diverses poblacions, a fi de 
posar-les en contacte amb públics no habituals. 1 h) D1organitzar una companyia seleccionada 
amateur apta per a donar representacions extraordiniries. / i) Portar a la practica totes aquelles 
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Aquestes propostes programitiques venien a refermar la intenció de la FCSTA 
d'aixoplugar-se, tan aviat com fos possible, sota el patrocini efectiu del Departa- 
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el qual, abans de la guerra, ja 
havia demostrat el seu interes a estimular i donar suport als elencs amateurs fede- 
rats i, poc temps després del 19 de juliol, ja havia destituit la Junta anterior i havia 
nomenat un interventor oficial. En efecte, els nous elements directius de la Fede- 
ració van remetre al conseller de Cultura, Antoni Maria Sbert, un document re- 
produit al Llibre dlActes de la Federació, amb data del 15 d'abril de 1937, en que 
s'afirmava la identitat, I'organització i els objectius de la FCSTA. S'erigia en orga- 
nisme propulsor i regulador del teatre catala d'afeccionats i, com a filial del Comité 
International pour les Théiitres Populaires, es considerava adscrita al Departa- 
ment de Cultura de la Generalitat. Agruparia totes aquelles entitats que estaven 
relacionades amb el teatre amateur i, en conseqüencia, els elencs amateurs cata- 
lans tenien I'obligació d'inscriure-s'hi. Per a formar part d'un elenc i poder actuar, 
els amateurs havien de disposar d'un carnet federatiu que exigia d'acreditar, arnb 
un certificat de treball o d'estudis, que no es volia obtenir cap guany material. 
Així mateix, els elencs amateurs no podien actuar, com a entitat, amb finalitats 
lucratives. Quant a l'organització de la FCSTA, es constituiria una comissió tkc- 
nica, formada per cinc membres i un secretari general, que serien designats pel 
conseller de Cultura; i un Consell Directiu, escollit lliurement per 1'Assemblea 
General integrada per un representant de cadascun dels elencs federats. La Fede- 
ració organitzaria intercanvis d'elencs arnateurs a fi de donar a coneixer arreu de 
Catalunya les obres representades i, d'altra banda, continuaria organitzant con- 
cursos entre els amateurs per tal d'estimular noblement la competencia. A més, es 
proposava de crear una Biblioteca de Teatre Catala i un registre general d'autors, 
escenbgrafs, actors amateurs, etc., i d'editar un butlleti oficial de publicació peri- 
bdica. Finalment, la Federació -domiciliada a Barcelona- només podria dis- 
soldre's per una disposició del conseller de Cultura, al qual s'adrecava una sol.li- 
citud de reconeixement oficial i de suport econbmic de caracter anual. 

En I'assemblea general extraordinaria del diumenge 11 de juliol de 1937,1G 

suggerencies fetes pel Cornite Tecnic nornenat a I'efecte.. La Federació podia intervenir, encara, 
en I'extensió del radi d'acció del ~teatre de masses), amb companyies seleccionades arnb aquest 
objectiu (VALLDEPERES, Un programa dkctuació, dins Laforca social i revolucionkria del teatre, ps. 
67-71). Sobre la necessitat de coordinar els esforcos dels organismes oficials, vegeu, també, IDEM, 
Elfi tur del nostre teatre. IIAcobiament d'esforcos, «La Rambla» (13-XI-1937), p. 2. 

16. Les adhesions rebudes i la llista de delegacions que assistiren a I'acte evidencien la dirnen- 
si6 sociocultural de la Federació, que comptava - e n  un primer rnoment- amb la participació 
tant de personalitats concretes, algunes de les quals hi tindrien una funció destacada o emrnudiri- 
en per raons diverses (Josep Maria Folch iTorres, Pompeu Crehuer, Florenci Cornet, Artur Guasch, 
Josep Gimeno-Navarro, Baldomer Xifré, Manuel Valldeperes, Segimon Rovira, Maria Amat, Andreu 
Guixer, Josep Valles, Ramon Vinyes, Ambrosi Carrion, Joan Fernandez i Castanyer, Lluis Capdevila, 
fingel Milla, Joan Cumellas ...), com de nornbroses entitats (Tertúlia Manelic, Quadre Escknic 
Mosskn Jacint Verdaguer, Agrupació Rusiñol de Rubí, Estudi d'Art Dramatica de Molins del 
Llobregat, Agrupació Enric Lluelles, Agrupació Rornea de Guíxols, Agrupació d'Art Dramatic de 
Caga de la Selva, Grup Cultural Esbarjo del Casal d'ERC del Camp de Grassot, Casino L'Alianca 
del Poble Nou, Associació de Teatre Catala, Cooperativa La Lealtad de Gracia, Esbart Teatral 
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presidida per Josep Navarro Costabella i amb Gregori Sierra i Manuel Mingo 
com a secretaris, el delegat de la Generalitat a la Federació, Claudi Fernandez, 
comenta la seua gestió durant el període revolucionari. Així, segons consta en el 
Llibre dltictes, Fernandez explica que, davant del perill que la FCSTA fos confisca- 
da per elements aliens al teatre, es constituí un Comite responsable que fou reco- 
negut provisbriarnent pel consellei de Cultura. L'ambient revolucionari i altres 
factors d'ordre social havien dificu1i:at l'actuació d'aquest Comitk, de manera que, 
aleshores, calia iniciar una reagrupació dels elencs amateurs catalans i insistir en el 
reconeixement oficial de la Federalrió pel conseller de Cultura. Antoni Massoni 
-que integra el Comitk Revolucionari en representació d'ERC- dona compte 
de les gestions infructuoses que la Federació féu prop del SUEP per organitzar 
l'actuació dels amateurs sense perjudicar els professionals i considera que era el 
moment de fer prevaler els drets de la Federació i del teatre amateur catala sense 
menystenir els interesaos dels professionals." La presidkncia de I'assemblea resu- 
mí les gestions que el Comitk i el delegat dugueren a terme pel que fa al docu- 
ment del 15 d'abril de 1937 suara esmentat. Un document que -segons sem- 
bla- fou «interceptat» a la mateixa Conselleria i que, en aquesta assemblea gene- 
ral, es Ilegí, s'aprova unanimemeni: i s'acorda d'enviar-lo aquest cop a Carles Pi i 
Sunyer, el nou conseller de Cultura. Tambd s'aborda la conveniencia de cercar 
l'ajut i la col.laboració de tots els elements afins al teatre --en especial, el Sindicat 
de SEspectacle, i les corparacions oficials i professionals-- i la necessitat de refer- 
mar la posició de la Federació. Per unanimitat, es ratifica el nomenament de Claudi 
Fernhndez com a delegat de la Federació a la Generalitat ii es nomenh una Comis- 
si8 Executiva que fou integrada per Josep Navarro Costabella, Manuel Valldeperes, 
Segimon Kovira, Manuel Mingo i Josep Massip, presidits pel delegat Claudi 
Fernandez. Després d'expressar un record emotiu pels arriateurs morts en la lluita 
aritifeixista i un encoratjament ala combatents, Navarro Costabella clogué l'acte 

Castellerenc, Ateneu I'i i Marga11 de la Bisbal, Societat Coral Erato de Figueres, Ateneu &Esparre- 
guera, Associació d'Aniics del 'Teatre, Quadre Escenic Joventut d'El Prat de Llobregat, Agrupació 
Bons Arnics, Qiiadre Eschtiic del CADCI, Quadre Escknic de la FAEET, Ateneu Obrer Manresi, 
Ateneu Vallesa de Cerdanyola, Arnics de I'Art i de les Lletres de Roses del Llobregat, Unió Vilano- 
vina, Agrupació Teatral de Farners de la Selva, Societat Iris de Mataró, Estudi d'Art Dramatic de 
Puig-reig ...). Al llarg del trienni b&l.lic el:; efectius de la FCSTA augrnentaren amb la incorporació 
de socis personal5 (com, per exemple, Josi:p Massip o Josep Aleu) i de nous elencs: Secció de Teatre 
del Casal d'Esquerra Republicana del Camp &En Grassot, Escola Proletaria d'Art Escknic de 
Manresa, Elenc Artístic del Club d'Esports del Vendrell, Companyia Bonaplata de Sabadell, Sec- 
ci6 de Teatre del Casal d'Esquerra «Catalunya», Grup Escenic Uni6-CNT d'Esparreguera, Com- 
panyia Els Aligons del Centre d'Esquerra del Poblet i del Centre &Esquema Lluis Companys, 
Secció de 'Teatre del Centre d'ERC del Distrite E, Secció de Teatre de 1'Ateneu Republici de 
Gracia.. . 

17. De fet, la premsa anuncia que cils propbsits de la reunió eren, principalment, ((unificar 
l'actuació dels elencs federats per a no contradir en res els interessos dels professionals, sense fer 
renúncia, pero, de la personalitat i en el seu aspecte nacionalista i cultural, de la Federació~ (Una 
reunió que haurin d'w~teressar el conseller de Cultura, ((La Publicitat)), 10-VI-1937, p. 3; i, també, 
Una rezrnióper a tragar e l p k  dncttiacid. La Federaczd Catalana de Soczetnts de Teatre Amatedr, «La 
Humanitatn, 11-VI-1937, p. 2). 



amb un parlament en que glossa la tasca patribtica que havia d'emprendre la 
Federació i expressa la seguretat que obtindrien el reconeixement oficial.18 

No pas debades, fou després dels fets de maig, el 21 de julio1 de 1937, que el 
conseller de Cultura de la Generalitat, Carles Pi i Sunyer, decreta el patrocini de 
la FCSTA, de manera que es resolia positivament la petició de 1'entitat.lq Pi i 
Sunyer destacava, en els preliminars del decret, la funció cultural del teatre amateur 
i la seua significació com a planter de futurs artistes i vehicle constant de propaga- 
ció de la literatura dramitica?' La tasca d'organització, estímul i orientació de la 
FCSTA ja havia estat reconeguda, segons el conseller, per la Generalitat de 
Catalunya amb un ajut econbmic, pero la importancia que adquiria la labor de la 
Federació per a la cultura del poble feia necessari d'estendre el seu suport a un 
patrocini éfectiu. La ~eneralit-at concedia una subvenció de deu mil bessetes a 
I'any i exigia a l'entitat que formulés anualment una Membria dels treballs realit- 
zats i de la inversió que se n'havia fet. Es confirmava en el carrec de delegat de la 
Generalitat Claudi Fernandez i s'autoritzava la Federació perque proposés al De- 
partament de Cultura la seua reglamentació interior. Dos mesos després, el 23 de 
setembre de 1937, fou aprovada la proposta d'Estatuts i de Reglament, segons la 
resolució de l'ordre signada per Pi i S ~ n y e r . ~ ~  Així, des d'una perspectiva culturalista 
i aprofessional-i, per tant, al marge dels condicionaments estructurals de l'esce- 
na professional-, els Estatuts definien la Federació com ul'organisme propulsor 
i regulador del teatre catala d'aficionats)), que tindria com a objectius: 

«a) Contribuir a la cultura del poble per mitja del teatre. 
b) Vetllar pels interessos de les societats i elencs federats. 
c) Organitzar concursos oficials entre les societats federades. 
d) Instituir un registre general d'actors amateurs i publicar peribdicament un 

"Butlletí Oficial" on s'apleguin totes les novetats teatralsi es ressenyin les 
activitats i desenvolupament de la Federació i dels elencs federats. 

e) Establir contacte i relacionar-se amb els organismes similars de l'estranger. 
A tal fi, forma part del Comité International pour les Théatres Populaires.))'" 

La constitució de la FCSTA s'obria a totes les societats i les agrupacions de les 
terres de parla catalana que disposessin d'un elenc amateur i a totes aquelles per- 

18. Un reconeixement oficial que, per a Navarro Costabella, havia d'equiparar-se al que havi- 
en obtingut institucions similars de Txecoslovhquia, I'URSS, Polonia i altres paisos, amb el bcnen- 
tes que la funció de I'actor amateur era la de (pioner, el que desbrossa el camí i, també, el que el 
consolida» respecte de I'actor professional (Variacions, «La Humanitatn, 13-mi-1937, p. 3). 

19. Decret de 21-~1-1937(aDOG», 24-mi-1937). 
20. La convocatoria del Premi Ignasi Iglésias de 1937, dedicat a la millor obra dramhtica en 

catalh que s'hagués estrenat entre 1'1 de setembre de 1936 i el 31 d'octubre de 1937 i a les obres 
teatrais inkdites que es presentessin a concurs fins aquesta darrera data, afegia una innovació que 
venia a institucionalitzar el paper «experimental» de la FCSTA, per tai com el Jurat es proposava 
d'avaluar el valor literari i escknic &un nombre limitat d'obres a partir de la seua estrena a chrrec de 
I'entitat o de la Institució del Teatre (Noues ... un xic uelks. ]a s;ha convocat el Premi Ignasi IglPsies, 
«El Consueta)), núm. 63, 7-XI-1937, p. 15). 

21. Ordre de 23-IX-1937 («DOG», 29-IX-1937). 
22. Ibid. 
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sones que, com a socis col.lectius o personals, volguessin formar-ne part. El seu 
imbit d'actuació quedava escrupolosament definit en l'activitat amateur i era res- 
ponsabilitat principal del Comitk Tkcnic. Aquest Comitk, que s'encarregaria no 
tan sols de l'aspecte tkcnic sinó també de l'artístic, fou constituit, sota la presidkn- 
cia del delegat de la Generalitat --Claudi Fernhdez-, per diversos membres 
que assumien funcions determinades: Ambrosi Carrion i Juan, control escknic i 
artístic; Josep Navarro Costabella, irelacions; Francesc Curet i Pairot, arxiu, but- 
Iletí i biblioteca; Manuel Valldeperes i Jaquelot, propaganda; i Josep Gimeno- 
Navarro, registre i material. 

La primera reunió del Comitk Tkcnic, celebrada el 29 d'octubre de 1937, 
inicia l'estudi d'un pla d'actuació que tenia en compte el fet que la gran majoria 
d'actors amateurs es trobaven complint els ineluctables deures militars. Un dels 
primers acords fou la convocatoria d'un concurs d'obres inedites en un acte -en 
prosa o en vers- amb premis de cinc-centes pessetes per a les tres produccions 
mis reeixides que, inspirades en la guerra contra el feixisme, tractessin d'assump- 
tes relatius a 17«avantguarda», la «rc:raguarda» i la temhtica «social». Els proposits 
eren muntar les obres premiades, acoblar uns elencs entre els federats no mobilit- 
zats -anomenats posteriorment Elencs Catalans de Guerra- i donar-les a co- 
ntixer en llocs e~ca ien t s .~~  El termini de presentació de les obres es fixA per al 4 de 
desembre i el veredicte es féu públic, amb el vistiplau del conseller de Cultura 
Carles Pi i Sunyer, el 22 del mateix mes2* Del conjunt de vint-i-sis peces,25 el 
jurat del concurs d'obres teatrals de cara a hguerra -que fou integrat pel Comitk 
Tkcnic- acordi per unanimitat de concedir el premi, en cada modalitat, a Comi- 
ats a trenc Alba ,  de Ramon Vinyc:s (assumpte d'avantguarda), Un dia de novem- 
bre, de J. Roig Guivernau (assumpte de rereguarda) i Nadal en temps deguerra, de 
Lluís Capdevila (temitica social).2G Tot just un mes després, el 23 de gener de 

23. Concurs d'obres teatrals de cara a iaguewa. Convocatdria, «La Publicitatu (4-N-1937), p. 2. 
Aquest reglament -com ja era d'habitud en els premis i els concursos teatrals- aixeca algunes 
veus critiques que, en lloc dels tres premis únics de cinc-centes pesseres, proposaven que «seria més 
practic per als autors i per al teatre en general que aquesrs diners es destinessin a editar deu o dotze 
obres seleccionades en el concurs i que així restarien a disposició de companyies a les quals interes- 
sessinn (Escenaris, «Ultima Hora», 13-X- 1937, p. 4). 

24. Cinc dies abans, el 17 de desembre, una crida a la premsa sol.licitava als elements amateurs 
que formalitzessin la seua inscripció voluntaria als Elencs de Guerra de la FCSTA (Els amateurs 
federats que vulguin actuar en els Elencs de Guerra de la Federacid Catalana de Societats de Teatre 
Amateur, «La Humanitat~, 17-XII-1937. p. 2). 

25. Els títols de les obres registrades, acabat el termini d'admissió, eren els següents: 1) Els 
pares dels soldats, 2) Ets un covard. .., 3) Bhnc i roig, 4) La seva hora, 5) Ja hapassat elperill', 6) Quan 
tornarem ..., 7 )  Joventutfemenina, 8) El cirzisme de la por, 9) Ja ha passat elperill [sic], 10) Contraa- 
tac, 1 1) Estampa de guerra, 12) Urz dia fi!e novembre, 13) Joventut ddra, 14) L'últim comunicat, 15) 
Lkvancada, 16) Senyor Comissari, 17) Liz jove de Can Garlanda, 18) Som els que valem, 19) Malves- 
tats, 20) Comiats a trenc &alba, 2 1) Nadkl en temps de guewa, 22) La mort nlparapet, 23) Un dia 
com cada di#, 24) Lnia, 25) Simfonia hcroica i 26) 19 de julio1 (Federacid Catalana de Societats de 
Teatre Amateur, «La Humanitatn, 7-mi-1937, p. 2). 

26. Curiosament, abans de saber-ne el resultat, Roig Guivernau qualifid el concurs de cara a 
la guerra convocat per la FCSTA com a «pedra angular per a bastir aquest nou edifici que demana, 
a grans crits, el teatren. El fet que s'hagués presentat al concurs implicava que el1 era un d'aquells 
autors que, a despit de les dificultats, tnzballava en la producció d'obres (inecessaries per a tonificar 
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1938, se celebra una reunió dels elements federats que integrarien l'elenc «cir- 
cumstancial)) de la FCSTA per definir un pla de treball a seguir arnb la finalitat de 
donar a conkixer al més aviat possible les obres premiades -a les quals ja es 
pensava afegir la guardonada arnb un acckssit al premi de comedia del 1 Concurs 
de 1'Agrupació d'Escriptors Catalans: El Marselles, de Josep Maria Francks- i de 
representar-les arreu de Catalunya i als fronts de ~omba t .~ '  El dramaturg Arnbrosi 
Carrion, arnb la col.laboració inicial d'Andreu Guixer, fou el responsable de la 
direcció artística dels Elencs de Guerra; Manuel Valldeperes s'ocupa de la propa- 
ganda i els soldats-artistes Antoni Clavé, Martí Bas i Ricard Arenys s'encarregaren 
de l'escenografia. Els actors, inicialment en nombre de quaranta-cinc, foren selec- 
cionats sobretot d'entre els elencs barcelonins -tot i la participació també d'al- 
tres formacions federades- i el cartell anunciador, escollit per Manuel Valldeperes, 
fou obra d'Antoni C la~é . '~  Les actuacions inaugurals es preveien fer, primer, a 
Barcelona i, després, arreu de Catalunya conforme a un calendari prestablert. Si 
mereixien l'aprovació del públic, es plantejava la possibilitat d'acceptar les invita- 
cions rebudes de Franca. 

Claudi Fernandez, com a delegat de la Generalitat a la Federació, sol.licith un 
ajut al Consejo Central del Teatro -creat l'octubre de 1937 i vinculat al Ministerio 
de Instrucción Pública del govern republica espanyol-, arnb l'objectiu d'incre- 
mentar les obres estrenades fins a un total de vuit o nou produccions que s'afegi- 
rien a les tres premiades. Aquestes peces de guerra, en principi corresponents a les 
obres més destacades en el concurs de la FCSTA,"serien confiades, sota la direc- 
ció de Carrion, als elencs federats catalans. Pero, en una entrevista, el mateix 

el nostre teatren. Duia a la practica, per tant, la seua proposta d'un (iteatre perfectament polític o 
pedagbgicn i aprofitava «la formidable tribuna pública que és el teatre de cara al millorarnent, 
polític, moral i social del nostre poblen. Un intent de renovació impulsat des de Ikscena catalana i 
que s'allunyava, al capdavall, de les pretensions anteriors -o sia, dels assaigs de Tentre de Masses- 
«de voler enlluernar el públic arnb grans masses d'executants, i d'obres d'irnportació [...] sense 
tenir en compte, per a res, la manera de pensar i la manera de sentir del nostre poble)) Uosep ROIC; 
I G U I V E W ,  Tedtre de masses? No: Bo!! Simplenzent Teatre ..., ((Mornents)), núm. 9, sld 1938, ps. 
46-47). Cal remarcar, a més, que tant Ramon Vinyes corn Lluís Capdevila, els altres autors guar- 
donats, foren molt crítics arnb la situació del teatre durant la guerra i, doncs, les seues creacions 
dramatiques anaven acreditades per una reflexió crítica sobre el tipus de renovació teatral que calia 
emprendre i n'eren, de retop, la seua concreció. 

27. Vegeu Un concurs d'obres teatrals de cara a laguerra, «La Humanitat,) (30-X-1937), p. 2; El 
Concurs &Obres de Cara a la Guerra, «La Humanitat)) (24-XI-1937), p. 4; Federació Catalana de 
Societats de Teatre Amateur, «La Humanitat)) (7-XII-1937), p. 2; Ramon Vtnyes, J. Roig Guiuernau i 
Lluis Capdevila han guanyat elspremis del concurs dbbres de cara a la guerra, «La Humanitatn (23- 
MI-1937), p. 2; i Teatre de cara a laguerra, «La Humanitatn (27-1-1938), p. 3. 

28. En les seues membries, Carles Fontserk remarca la participació d ' h t o n i  Clavé, Martí Bas 
i Ricard Arenys en I'execució de l'escenografia i el fet que el primer confeccionés «el cartell anun- 
ciador de I'espectacle -que recorda una composició surrealista de Miquel Mingot-, amb el seu 
estil ingenu, prbxim a la pintura fragil i elegant de la francesa Marie Laurencin, que el precoc Grau 
Sala havia posat en circulació» (Membries d'un cartellista catala (1931-1939), Barcelona, Pbrtic, 
1995, p. 452; les pagines grafiques del llibre recullen fotografies dels escenbgrafs esmentats i dels 
plafons propagandístics anunciadors). 

29. Els Elencs de Guerra de la E C. de S. de T. A,, «La Humanitatn (9-11-1938), p. 2. Malgrat 
aixb, cap de les obres que s'incorporarien al repertori de guerra dels Elencs, llevat que canviessin de 
títol, no foren presentades en el concurs convocat per la FCSTA (cJ nota 25). Des de la secció 
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Claudi Fernhndez comentava que, un mes i mig després de feta la sol.licitud, la 
FCSTA no havia rebut cap resposta ni del Consejo Central del Teatro, ni de la 
Dirección General de Bellas Artes, rii del Ministerio de Instrucción Pública.30 1, a 
propbsit de la recent creació de les Guerrillas Teatrales, Fernhndez amollava: 

((1 no creieu que seria de moll: bon efecte que el camarada Jesús Hernhndez 
o en el seu nom aquells intel.lectuals que el representen i que integren el Consejo 
Centraldel 7éatro es recordessin que estan a Catalunya i que uns seus represen- 
tants, amb un ampli sentit de generositat han trucat a les seves portes per a 
dir-los que anaven a actuar els elencs amateurs de Catalunya, representats in- 
ternacisnalment, ts t  dient-los [:]Voleu, si us plau, a~ompan~ar-nos?»~'  

Per altra part, la via de renovació qiie podia encetar el teatre de cara a la guerra de 
la FCSTA era ben vista per un dels autors premiats que, a més, palesava la funció 
alternativa de la Federació com a plataforma de projecció de la dramatúrgia cata- 
lana, la qual difícilment aconseguia d'obrir una escletxa en el panorama dels tea- 
tres socialitzats. Ramon Vinyes afirmava, en efecte, que era «el primer pas ferm 
vera el nou t e a t r e ~ , ~ ~  en un context en que els autors no s'havien situat «a la trin- 

teatral d'«'C'ltima Hora)), s'havia Ilancat ja el suggeriment que les produccions més remarcables 
de les presentades al concurs poguessin, tainbé, arribar al públic a fi d'ampliar el repertori d'obres 
de guerra (Sztggestions i projectes eritorn del recent Concurs &Obres Tentrals de Cara a [a Guerra, 
«Ultima Hora)), 25-XII-1937, p. 4). 1 Nav;lrro Costabella indicava que, en emetre el veredicte, el 
Jurat del Concurs «es veia en el cas dolorós de no poder atorgar d'altres premis per manca de 
disponibilitat material, no per manca d'obres que en fossin mereixedores)) (J. NAVARRO 
COSTABELLA, Eb Elencs de Guerra de la icederació Catalana de Societats de Teatre Amateur. Co- 
mentari al rnrzrge de [rt sessid celebrada al Teatre Catala de la ComPdia, «La Humanitatn, 5-v- 1938, 
p. 2). 

30. Quan la sol.licitud de la FCSTA es trobava en curs, Manuel Valldeperes es pregunta 
públicament, des de la secció Aulaya del cliari ugetista «Las Noticias)), per que el Comitk Central 
del Teatre no ajudava a la FCSTA a desenvolupar més lliurement i arnb més possibilitats la seua 
actuació. Per a Valldeperes, «zirge [a presentación de zln teatro azdténticamente revohcionario, que 
dt! a nztestros acenarios el crtlor de vida que les es necesario. Elprofesionalismo no puede, o no quiere, 
cu~riplir LLZ altísima misión que b circztnstancias le reservan. ;Por qué no aprovechar el mecanismo 
amtztezkr de Crttahña, que tan buenos n~sultados puede dar?)) (Manuel VALLDEPERES, ;Teatro 
anzateur ? jléatro de guerra!, «Las Noticias», 16-1-1338, p. 6). Poc temps després, des de les 
mateixes pagines, Valldeperes prepara la presentació pública dels Elencs -i la seua legitimació 
política- en uns articles en que ataca el p:anorama desolador del teatre professional de rereguarda, 
reclama I'aportació del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes del Govern de la Repú- 
blica, elogia I'esforc de la FCSTA i el suport que la Generalitat li prestava, i reafirma la seua 
concepció del teatre com a forqa social i revolucionaria, tot recordant les lkons d'urgPncia d"Erwin 
Piscator (vegeu V. [ALLDEI)ERES], Teatro de ypara la guerra, ({Las h'oticias)), 20-11-1938, p. 4; i 
IIIEM., Eatro deguerra, «Las Noticias)), 6-V-1938, p. 3). 

3 1. LL. S. [Lluís SOLER], Els Elrncs a!e Guerra de Catalunya. Una meritíssima ipatridtica obra 
de la Federacid Catalanrz de Societats de Eatre Amateur, «La Humanitatn (1 7-11- 1938), p. 4. Joan 
Pernández i Castanyer -el germi de Claudi- considerava com a (ibalbuceigs» els assaigs ante- 
riors als Elencs de Guerra, en una referencia implícita a les Guerrilhs (Lluís SOLER, Caml dretzd- 
rer a una fita: CataLnya! Parla Joan,Ferti3ndez Cmtanyer, el nozt president de la Federació Catala- 
na de Societats de Teztre Amrzteur, ~Ultinia Hora)), 23-11-1338, ps. 4 i 2). 

32. Ramon VINYES, El nostrepanonzma teatral, ~Treball)) (26-1-1938), p. 4. Posteriorment, 
amb intencions similars, pero amb característiques específiques, es convoca el concurs de teatre 
de iper a lagzterra de la Comissió Interventora d'Espectacles Públics de Catalunya (5 d'agost de 
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xera literaria)). La majoria continuava o s'entestava «en la regressió)) i els teatres 
regulars tampoc no feien cap gest per obrir les portes a la dramatúrgia renovado- 
ra. Malgrat aixb, Vinyes expressava el desig que I'exemple pioner de la FCSTA 
desvetllés i desmomifiqués els ((ensonyats)). 

L'assemblea extraordinaria del 19 de febrer de 1938 s'obrí amb un parlament 
de Claudi Fernandez -que presidí al costat de Josep Navarro Costabella, Gregori 
Sierra i Manuel Mingo- en que el delegat feia constar que els treballs del Comite 
Executiu i de la Delegació havien obtingut un resultat satisfactori, ates que el 
Departament de Cultura de la Generalitat s'havia erigit finalment en patrocina- 
dor de la Federació. L'assemblea acorda de regraciar públicament el conseller de 
Cultura, Carles Pi i S ~ n y e r , ~ ~  el seu sotsecretari, Ramon Frontera, i el seu anteces- 
sor en el carrec, Antoni Maria Sbert, per les atencions dispensades de cara al 
reconeixement oficial de la Federació. Escollí, per unanimitat, la nova directiva 
que queda constituida per: Joan Fernandez i Castanyer, president; Florenci Cor- 
net, vicepresident primer; Segimon Rovira, vicepresident segon; Claudi Fernandez, 
secretari !general; Gregori Sierra, vicesecretari primer; Quadro Escenic Jacint 
Verdaguer, vicesecretari segon; Associació de Teatre Catala, tresorer; Manuel Mingo, 
comptable; Josep Valles, intendent; Estudi d'Art Dramatica de Molins del 
Llobregat, Agrupació Dramdtica Santiago Rusiñol de Rubí, Agrupació Teatral 
Ignasi Iglésias de Po1 de Mar i Secció de Teatre de la FAEET de Barcelona, vocals. 
El ComiteTkcnic fou constituit per: Arnbrosi Carrion, Josep Navarro Costabella, 
Manuel Valldeperes, Josep Gimeno-Navarro i Francesc Curet.j4 

Un dels membres del nou Comite Tecnic, Ambrosi Carrion, explicava en una 
entrevista que les seues activitats professionals i el seu desacord amb les directrius 
i la tendencia del teatre catala de preguerra havien estat les causes del seu distan- 
ciament anterior. Només seguia amb interes la tasca a favor de l'orientació litera- 
ria i artística de l'escena realitzada per la FCSTA. L'avinentesa que la Conselleria 
de Cultura el nomenés membre del Comite Tecnic, per tal d'encarregar-se de la 
direcció artística i escknica, li permetia, doncs, de contribuir activament a la reno- 
vació teatral. Malgrat els condicionaments, Carrion era partidari d'esmercar tots 

1938) -la convocatbria era signada per Manuel Valldeperes com a responsable de la Secretaria 
Tkcnica d'Autors i Mestres Compositors; i el primer premi se I'endugué La crida del bosc, de Lluís 
Capdevila. 1, així mateix, una mica més endavant, el diari «La Rambla» convoca un concurs de 
Teatre deXoc (12 de setembre de 1938)-; entre els membres del Jurat hi havia elements destacats 
de la FCSTA, Manuel Valldeperes i Ambrosi Carrion, i també Ramon Vinyes, un dels guanyadors 
del Concurs convocat per la Federació; i entre les primeres obres guardonades, es concedí un 
premi a Les trinxeres de París, de Lluís Capdevila. 

33. «El1 coneix bé -deia Claudi Fernandez en una entrevista- I'actuació de la Federació. El1 
anava arnb nosaltres per Catalunya quan el bienni negre per amb la seva presencia honorar les 
funcions amateurs a profit dels nostres empresonats d'octubre.)) (J. V., Els Elencs de Guerra de la 
EC.S. T A N .  «Les obres que anem a representar no són deplany: són d'exaltació, de vibracid!)), «Ultima 
Hora», 20-1-1938, p. 4). 

34. Lássemblea de la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur, «La Publicitat)) (22-11- 
19381, p. 2. 
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~:ls esforcos en la guerra: 

~Aquesta és la labor immediata. Formar amb tots els elements disponibles 
uns elencs de guerra. Portar la nostra tasca, el nostre optimisme, l'esperit de 
realitat, als fronts, a la reraguarda a tots els llocs on calgui. 

»Fer de l'art escknic un altaveii de propaganda constant. Moltes dificultats 
ens ha estat obligat resoldre; altres en tenim encara. Pero amb l'esforc, la bona 
voluntat dels elements col~laboradors i I'entusiasme de tots es venceran indub- 
tablement. L'entusiasme que és essencialíssim desborda entre les nostres ren- 
gleres. 1 l'esperit de sacrifici que caigui.)) 35 

Carrion remarcava la implicació en una tasca col.lectiva deis actors i les actrius 
amateurs i l'esforc per arribar a la mixima perfecció -dintre de les possibili- 
tats- en la interpretació. 

La constitució definitiva de la FCSTA s'enllestia en la reunió celebrada pel 
Consell Directiu el S de mar$ de 11138, sota la presidencia de Joan Fernandez i 
Castanyer -i amb I'assistencia dels consellers Florenci Cornet, Segimon Rovira, 
Claudi Fernandez, Gregori Sierra, Josep Valles, Antoni Massoni i Francesc 
Convalia-, en la qual es tracta, entre aitres afers, de l'assignació dels represen- 
tants col.lectius de la directiva: Miquel Segura (Agrupació Dramatica Santiago 
Kusiñol de Rubí), Francesc Convalia, (FAEET de Barcelona), Lluís Maria Puiggarí 
(Estudi d'Art Dramatica de Molins del Llobregat), Antorii Massoni (Associació 
de 'Ieatre Catala de Barcelona), Lluís Casamitjana (Quadro Escenic Jacint 
Verdaguer de Barcelona), i Enric G-uasc (Agrupació Teatral Ignasi Iglésias de Po1 
de Mar). La reunió també aborda l'actuació dels Elencs de Guerra i s'acorda de 
convocar un encontre extraordinari amb el delegat de la Generalitat i el Comitk 
Tkcnic per decidir-ne la data de presentació a Barcelona. 

Al mateix temps, l'entitat matrilu de la FCSTA, 1'Associació de Teatre Catala 
-antiga Associació de Teatre Selecte- es revitalitzava després d'haver suspks 
temporalment les seues activitats arran del 19 de juli01.~~ El 26 de febrer de 1938, 

35. R.C., Els Elencs de Guerra de fa Rí:.S. TA. LEmine~zt drarnatuvg Ambrosi Carrion, membre 
rlel Co:omit2 I"ec~zi5 de la Federacid Catalana de Societats de Tentre Amateur, ens parla dels elencs cata- 
kans deguerra, ((Ultima Hora» (3-111-1938), p. 2. 

36. L'Associació de Teatre Selecte (ATS) fou rebatejada amb el nom d'Associació de Teatre 
Catali (ATC) en I'Assemblea General del 3 de febrer de 1936 per evitar els equivocs que provocava 
I'adjectiu «Selecte»(«Associnció de Tentre Selecte)) pnssa n anomenar-se «Associacid de k t r e  Catnld)~, 
«La Humanitatn 7-11-1936, p. 2). De fet, abans de la guerra, I'ATSIATC havia organitzat nombro- 
ses sessions teatrals amb la participació d'actors i directors professionals (Enric Borras, Margarida 
Xirgu, Enric Giménez, Enric Lluelles, Piiis Daví, Carles Capdevila, Josep Pous i Pagks, Ramon 
Martori, Joaquim Torrents ...) i amateurs (Andreu Guixer, Josep Carireu, Antoni Crumols, Benet 
Escriba, Lluís Masriera, Joan Roca...), havia donat a conkixer nombroses produccions de la drama- 
túrgia catalana (d'autors com Ambrosi Carrion, Ramon Vinyes, Josep Gimeno-Navarro o Josep 
Navarro Costabella, entre altres); havia participat en els homenatges a Margarida Xirgu i a Apel.les 
Mestres; havia organitzat els Concursos (le Teatre Amateur i fundat la FCSTA; havia editat la 
publicació «ATS» (on trobem les signatures, entre altres, de Lluís Casamitjana, Francesc Curet, 
Claudi Pernkndez, Baldomer Xifré, Josep Ivlaria Francks o Ramon Viriyes), etc. Ateses les mancan- 
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I'Associació celebra una Assemblea General, en la qual el nou Consell Directiu3' 
formula un ambiciós pla d'actuació: 

((Continuar la mateixa obra de difusió i propagació del teatre catala. 
Instalelar convenientment I'Associació. 
Fer reaparkixer la publicació «ATS». 
Formar una companyia titular professional, renovable d'actrius i actors del 

nostre teatre. 
Realitzar temporades regulars i tournées peribdiques. 
Catalanitzar el teatre líric. 
Formar una empresa mitjancant l'adjudicació de ckdules entre els associats 

que hi vulguin cooperar. 
Reunir en assemblea i en data propera tots els socis actius, protectors, coo- 

perador~, Amics del Teatre Catala, per tal de recollir suggeriments i formular 
conjuntament un pla d'actuació en els aspectes artístic i econbmic que perme- 
ti un major i encara més eficient radi d'acció a profit de l'escena nacional.».j8 

Antoni Massoni, com a nou president de l'Associació de Teatre Catala, expo- 
sava en una entrevista que l'aspiració prioritaria de l'entitat era aconseguir el reco- 
neixement oficial de la Conselleria de Cultura -tot just després que aquesta 
decidís patrocinar la temporada 1937- 1938 del Teatre Catala de la Comkdia."' 
Segons Massoni, 1'Associació pretenia que els teatres catalans programessin (mor- 
malment els autors del dia que escriguin en el nostre idioma» i es disposava a 
((treballar pel teatre líric catalb. Entre les seues activitats més immediates, hi ha- 
via la celebració d'un homenatge a l'actor Enric Borras (((aquests mesos de guerra 
no ha volgut abandonar-nos. Aquest sol fet esborra petites coses i pels catalans ha 
tornat a quedar aquel1 nostre Enric Borras d'abans~); la represa de les vetllades 
teatrals, amb la col.laboració de la Generalitat, 1'Ajuntament de Barcelona i el 
Comitk Econbmic del Teatre; i la convocatbria d'un concurs d'obres de teatre 
((d'infants i per a infantsn (((escrites sense fades ni princeses, sense rectors ni esco- 
lans; també, perb, sense "pioners" ni "petits llibertaris". Voldríem que sortissin 
infants catalans, dels nostres dies, dels nostres moments i pensant en demi»), a 

ces bibliogrifiques, caldria estudiar, amb detall, I'ATS i, així mateix, la FCSTA d'abans de la guer- 
ra a través tant de la premsa i de les publicacions peribdiques com, sobretot, dels seus butlletitis 
(((Gestionari~, 1929, i «ATS», 1934-1935, de I'ATS; i ((Teatre)), 1933-1934, de la FCSTA). 

37. En formaven part: Antoni Massoni i Pijoan, president; Joan Fernindez i Castanyer, 
vicepresident primer; Claudi Fernindez i Castanyer, secretari; Gregori Sierra, vicesecretari; Josep 
Valles i Clavé, tresorer; Manuel Roca i Roca, comptable; Josep Maria Roure i Puiggari, intendeiit; 
Manuel Mingo Ruano, bibliotecari; Segimon Rovira, Lluís Casarnitjana i Plandolit, Baldonier 
Xifré i Morros, Joan Vila i Escoli i Felisa Martín de Sala, vocals (El Nou Consell Directiu de /Asso- 
ciació de Eatre Catalh, .La Humanitat*, 3-111-1938, p. 3). Pel que fa a les relacions FCSTAIATC:, 
cf nota 7. 

38. Associació de Teatre Catala, «La Rambla» (20-IV-193G), p. 11. 
39. Una conversa amb Antoni Massoni, el nou president de l2ssociació de Teatre Catala, «Ida 

Humanitatn (1 1-111-1938), p. [4].  



partir del qual s'organitzarien elencs infantils -que s'adscriurien a la FCSTA- a 
fi i efecte de ((fomentar la nostra escena entre e?: infants de Catalunya)), vist el 
valor del teatre com a ((exponent de la racialitat d'un poble» i immillorable ((rnitja 
r:ducatiu». Aquest programa d'actuació, que a l  cap i la fi aspirava a ampliar la 
presencia de la dramatúrgia catalana en els escenaris professionals -més enlla, 
tioncs, de l'ambit amateur-, fou tanmateix escapcat pel desenvolupament poste- 
rior de la guerra.4o 

Un cop obtinguda l'oficialització de la Federació i designats els membres del 
(2onsell Directiu i Tecnic, s'iniciava I'autkntica presencia pública de I'entitat en 
I ' h b i t  de I'actuació amateur. Els esforcos es concentraren en els Elencs Catalans 
(le Guerra que havien de materialitzar la iniciativa del ((Teatre de i per a la Guer- 
ra». Una iniciativa que suposava I'adaptació a les noves circurnst3.ncies histbriques 
<le I'entitat i que era esperada amb molt d'interks pel fet que les Guerrillas del 
: k t ro  del Ministerio de Instrucción Pública ja havien actuat als carrers de Barcelona 
csense pena ni glbrian, a criteri d'un   comentarista anbnim de «Catalans!», que es 
preguntava: «$eran més sortosos els guerrillers de teatre catalans? Vet-ací la pre- 
gunta que ha restat en I'aire. Amics de la F. C. de S. T. A., la solució, quan?»41 «La 
I-Iumanitat~, un dels diaris que seguia amb més constancia IJactivitat de I'organis- 
rne teatral amateur, expressa el seu suport entusiasta a la 

((nova i imprescindible -avui- inodalitat teatral, destinada -ultra la divul- 
gació artística de la nostra escena-- a servir les necessitats del tragic moment 
que vivim. En el fons, la finalitat d'aquest nsu teatre -finalitat altament pa- 
tribtica- no és altra que 0rienta.r i estimular el públic per tal d'aconseguir 
crear una veritable moral de guerra. Teatre que a la vegada que delecta el pú- 
blic, sigui un ferm propagador dels ideals pels quals I l~item».~" 

Tant pel seu enfocament ideolbgicr i renovador com per .la seua interpretació i 
posada en escena, les noves produccions de guerra de la FCSTA no suposarien un 
fracas com el dels anteriors intents (de crear un teatre de guerra -«sempre en 

40. Només ens consta que, a inicis de gener de 1933, s'anuncia I'aparició imminent de dos 
1 ibres que iniciaven la Biblioteca d'«edicion!, especials)) que havia acordat d'editar I'Associació de 
Teatre Catala: La Llar. Oratges. Cangons, un recull de poemes d'Enric Lluelles, i Al servei de Tdleia, 
roticiari anecdbtic de I'Associació de Teatren Catalh, de Claudi Fernhndez i Castanyer, amb un 
prbleg de Praricesc Curet. Els dos llibres podien adquirir-se per una subscripció que ja s'havia 
a bert al seu estatge -Corts Catalanes, 647, principal, primera (Les ediczans de lAssoczació de Trntre 
(:atala, «La Rambla)), 4-1-1939, p. 2). 

41. Visca el teatre!, «Catalans!», núm. 4 (20-111-1938), p. 26. Sobre les deficikncies o el desen- 
cert de les Gzierrillas, vegeu, respectivament, Dqmknec GUAXSÉ, Les Guerrilles del Tentre, «Meri- 
d i b ,  núm. 10 (18-111-1938), p. 7; i Escenaris, «Ultima Hora)) (10-111-1938), p. 4. 

42. El terttre de guerra de Catalurya esprtvsenta auui!, «La Humanitai:)) (8-V- 1938), p. 4. 



castellA»-, que havia estat motivat «més que per manca de voluntat, potser per 
incompetencia de llurs dirigents o per la mediocritat de llurs produccions, exces- 
sivament primaries de contingut ideolbgic i de tkcnica teatral». Comptat i deba- 
tut, la intenció de dotar els Elencs de Guerra d'una significació prbpiament cata- 
lana s'adeia amb l'orientació cultural promoguda per Carles Pi i Sunyer des de la 
Conselleria de Cultura43 i, en concret, amb els intents d'intervenir en l'organitza- 
ció teatral -dins de les possibilitats que oferia el regim de socialització 
anarcosindicalista- a través, sobretot, de la programació del Teatre Catala de la 
Comedia, a més de la continuitat del Premi Ignasi Iglésias i de la Institució del 
Teatre. No deixava de ser simptomatic, ben mirat, que els Elencs es planegessin i 
fessin els seus assaigs en un dels casals més rellevants d'Esquerra Republicana, que 
rebessin I'estímul del diari portaveu d'aquest partit -J. Roig Guivernau i Lluís 
Capdevila eren, a més, col.laboradors de «La Humanitat>)- i que es presentessin 
en el Teatre oficial de la Generalitat. 

Tanmateix, aquesta presentació s'endarrerí uns mesos a causa, d'una banda, de 
la mort d'Andreu Guixer, col-laborador tecnic, assassinat per I'aviació feixista en 
el raid del 17 de marc, i, de l'altra, de la mobilització d'alguns dels seus integrants 
que eren cridats a lleves o s'inscrivien voluntariament a f i l e ~ . ~ ~  Un cop represos els 
assaigs i substituits els elements que no hi podien prendre part, el 8 de maig de 
1938, al Teatre Catala de la Comedia, en sessió matinal pública, una selecció 
d'actors i actrius amateurs de diversos elencs estrena les tres peces premiades en el 
concurs d'obres de cara a la guerra: Un dia de novembre, de J. Roig i Guivernau; 
Nadal en temps deguerra, de Lluís Capdevila, i Comiats a trenc dálba, de Ramon 
Vinyes.45 Les expectatives d'un públic nombrós, atret per l'interks de l'estrena i 
pel prestigi dels autors, s'acompliren favorablement, i els esforcos i la cura en la 
interpretació i la presentació es veieren recompensats. Abans de comencar la ses- 
sió, Josep Navarro Costabella, secretari de relacions, féu un abrandat parlament 

43. Vegeu Maria CAMPILLO, Carles Pi i Sunyer, conseller de Cultura en temps de guerra, dins 
Carles Pi i Sunyer (1888-1371) (Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1995), ps. 155-191. 

44. Allo que elpobk esperava: Teatre de guerra! Elr Ekncs de la EC.S. TA. es presenten diumenge 
vinent. Totbom al Teatre Catala de la ComPdia, diumenge al matí!< «La Humanitatn (5-V-1938), p. 4. 

45. El repartiment de cada peca fou el següent: de Nadal en temps de guerra: Llorenc; Sans 
(L'Evadit), Enric Malart (L'Adolescent), Manuel Mingo (El Vell), Francesc Lledós (El Bot de Vi), 
Climent Borrelles (El Comissari), Joan Permanyer (L'Aventurer), Arnadeu Arqué (El Qui Cantü) i 
Pilar Montejo (Júlia); &Un dia de nouembre: Joan Permanyer (Lord'Allen), Concepció Vicens 
(Lady Cristina), Pilar Montejo (Daisy), Merck Dutrern (Peggy), Josefina Déu (Doris), Joan Déu 
(Samuel), Lloreng Sans (Sir Clive), Manuel Mingo (Lord Curzon), Amadeu Arqué (Lord Snell), 
Climent Borrelles (Von Kramer), Ricard Escote (Romagna), i Josep Llopis (Dorrney); de Comiats 
a trenc d'alba: Herrnínia Borras (La Mare), Lloren5 Sans (L'Oficial, El Fill Gran), Ramon Enric (El 
Fill Segon), Dolors Lluent (L'Esposa del Fill Segon), Frederic Sala (El Covard), Amadeu Arqué (El 
Qui Vol Viure), Ricard Escoté (El Ferit), Joan Permanyer (El Comandant), Llorenc Caballé (Un 
Soldat), Jaume Canals (Un altre Soldat), Joan Déu (El Capella), Francesc Lledós (El Comerciant), 
Josep Massip (Un Ajudant de Camp), Basili Puig (Un Presoner), entre altres (Presoners, Soldats). 
La direcció artística de les tres obres fou a carrec d'Ambrosi Carrion. Els decorats foren realitzats 
per Martí Bas (Nadal en temps de guerra), Ricard Arenys (Un dia de nouembre) i Antoni Clavé 
(Comiats a trenc dálba). 
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patribtic en que ressalta l'obra de ((popularització de l'art teatral)) que la FCSTA 
havia iniciat en la preguerra i en qu2: agraí -és clar- el suport de la Conselleria 
de Cultura i particularment del conseller Carles Pi i Sunyer i del seu sotsecretari 
Ramon Frontera. En el darrer intermedi, Ambrosi Carrion, director artístic del 
Comitk Tkcnic, enaltí la figura d ' h~dreu  Guixer i presenta Josep Cariteu -di- 
rector de I'elenc Estudi d7Art Dramhtica de Molins de Rei- com a nou col.la- 
b ~ r a d o r . ~ ~  

La crítica valora molt positivamcnt I'orientació dels dirigents de la FCSTA i 
l'encert de les obres presentades, tarit per la seua excepcionalitat en el panorama 
escknic del moment com per la seua funció de cara a la guerra. Aquestes peces de 
teatre de iper a la guerra s'escapaven dels ((límits arbitraris)) del que s'havia fet fins 
aleshores en aquest aspecte i demostraven «com el teatre pot convertir-se en arma 
de combat sense perdre en el més mínim la seva substarncialitat  artística^.^^ La 
iniciativa obria ~horitzons fins ara i,lososn en i'escena catalana i feia palks que, 
«com tot allb que va de cara a la guerra, la unitat -füsió de valors- s'ha fet sentir 
al teatre))." Iniciada la tasca ((magníficament)), calia dotar-la de continuitat amb la 
presentació d'altres produccions dist ingides en el concurs.*' La rebuda del públic 
havia demostrat, per altra part, que irn segment d'espectadors estava ((ávido de un 
teatro que, siquiera en la intención, se aparte de La banalidad que -hoy como ayer- 
llena nuestros escenarios; de ztn teatro que, en lo posible, reJleje aspectos de la lucha 
que actualmente sostenernos».50 Pel que fa a la seua funció, acomplien una acció 
educativa que venia a fornir una ((moral de guerra)) del tot nece~shria.~' Adhuc 

46. Es presentaren els Elencs de Gzlerra de la EC.S. TA.  Al Secztre Catalh de la CornPdia, «La 
Humanitat)) ( 1  0-v-1938), p. 4 i 2; i A. S., i9ebzdt dels Elencs de Guerra de la Federació Catalana dt 
Tentre Anzatezrr. Al Eatre Crrtalll de In CornP,dia, «La Publicitat» (10-V-1938), p. 2. 

47. C., Presentlzció dds clencs de la ECS.  TA.  amb l'estrena de tres obres. Catre de i per a la 
gzrerra, ((Meridiin, núm. 18 (13-V-1938), p. 7. Una opinió similar I'expressi Manuel Valldeperes 
en fer la critica de l'espectacle: <(Con las tres obras de referencia se demuestra que el arte puede y debe 
nctuar al servicio (le la gzlerrcz. Las tre~ obras estrenadas tienen, todas ellas, z4n pro@ndo contenido 
ideológzco, sin pkrdida de su vtzlor substancial PYI el orden artistico. Sus autores han demostrado poseer la 
sllficie~te habilidizd ticnicrz par(¿ no caer en el'dominio de lo episódico y czrcunstancial. En realidad se 
trata de ztna verdadercz rnaniji~tczciórz de artepttesta alservicio de Iagzrerra» ( M .  [anuel] V. [ALLDEPERES], 
Presentación de los eelezcos deguerra de /a E í:. S. T. A. En el Polioranza, «Las Noticias)), 10-V-1938, 
p. 3). No deixa de ser significatiu que Valldeperes, a més de ser un dels dirigents destacats de la 
FCSTA i un dels ideblegs cie la seua reorganització (cf: 11 i nota 30), esdevingués un dels més crítics 
pel que fa a la socialització a~iarcosindicalista dels espectacles públics i que, des de I'brgati ugetista 
«Las Noticias)), eridegués una campanya d'oposició (cada vegada més frontal) al sindicat cenetista 
i d'articulació de propostes a favor de la intervenció directa de la Generalitat. 

48. ktrepopzrlar: GTI »mti al Teztre Gjtalh de la ComPdia, «Julioln, núm. 87 (14-V- 1938), p. 
3. 

49. Tentre de iper a laguerra: Presentacio dels Elencs Catalans de Guerra de la Federació Catalana 
de Societats de Terltre Amatez~rpatrocirzadnper la Generalitat, «El Consueta)), núm. 76 (29-V-1 938), 
ps. 5-6; i cf: nota 29. 

50. k t r o  de guerra: «Un dia de novenzbre», «Nada1 en temps de guerra)) i ((Corniats a trenc 
d'alban, en el k t r e  Catalll de la Con~t'dia, «La Vanguardia» ( 1  1-V-1938), p. 7. 

5 1. La renovrrció deI teutre catalh. Presen,tació dels Elencs Catalaru de Guerra de la E C. de Socie- 
tats de Terttre Amntezrr, «Treball» (1 1-v-19313), p. 6; i Segon APCNT, Eatre de Guerra. Davant ztrz 
relecte i nornbrosissi~n azdditori, ahirforen estrenades al Catre Catalh de la ComPdia les obresprerniades 
en el concztrs de la Pederació Catalana de Societats de Catre Amateur, «La Rambla)) (9-v-1936), ps. 4 
i 3. 



hom proposava que Comiats a trenc dálba s'inclogués en la cartellera del Teatre 
Catala de la Comedia, com a exponent &«un autentic Teatre, de cara a les multi- 
tuds, un veritable a r t ~ . ~ ~  En conjunt, la crítica destaca el to satíric &Un dia de 
novembre i el contingut poematic de Nadal en temps d e g ~ e r r a , ~ ~  pero retragué en 
ambdues «el defecte fonamental d'una certa somnolkncia en l'acció)), «el to acusat 
de míting)) i «els dialegs excessius que monotonitzen la realització de I 'arg~ment)) .~~ 
La valoració de Comiats a trenc dálba fou, per contra, generalment elogiosa: 

((constitueix un quadre punyent i terrible de la invasió de la terra pels estran- 
gers que arrosseguen els naturais del país, els quals els segueixen com a jogui- 
nes inconscients i estúpides. Es tracta d'una mena de lluita de conceptes: per 
una banda, l'ambició i l'afany de gandesa, per l'altra, la digna humilitat del 
poble, el feren desig d'ésser poble, tant en la pau com en la guerra. És un 
moment de guerra d'un dramatisme colpidor, portat amb un ritme emocional 
que fa seguir el dialeg amb una atenció ininterr~mpudan;~~ 

«és un document plastic que fa reviure les atrocitats comeses pel feixisme. Perb 
és també un barbmetre psicolbgic, mogut per la passió més arborada. És el 
poble ensangonat i és la terra que clama ven jan~a) ) ;~~  

Les tres obres foren publicades, ben aviat, al magazín «Catalans!», amb ilalus- 
tracions de Lleó A r n a ~ . ~ *  Una lectura d'aquestes peces breus en un acte permet 
d'adonar-se que la intenció preferent no era oferir una innovació formal -ni en 

52. T., Laforca social i revoluciondria del teatm, de Manuel Valldeperes, «Treball» (3-VI- 1438), 
p. 11. 

53. Es presentaren eis Elencs de Guerra de la EC.S. TA .  Al Teatre Catald de la Comedia, «La 
Humanitat~ (10-V-1938),,p. 4 i 2; A. S., Debut deis Elencs de Guerra de la Federació Catalana de 
TeatreAmateur, «La Publicitat» (10-V-1938), p. 2; i Teatro deguerra: «Un dia de novembre», «Nada¿ 
en temps de ,guerra» i ~Comiats a trenc A lba» ,  en el «Teatre Catala de la Comedia)), «La Vanguardia» 
(1 1-V-1938, p. 7. 

54. La renovació del teatre catald. Presentació deis Elencs Catalans de Guerra de la t? 6: de Soci- 
etats de Teatre Amateur, «Treball» ( 1  1-V-1938), p. G. 

55. Es presentaren eis Elencs de Guerra de la EC.S. TA.  Al k t r e  Catala de la Comedia, «La 
Humanitatu (10-V-1938), p. 4 i 2. 

56. La renovació del teatre catala. Presentació deis Elencs Catalans de Guerra de la E C. de Soci- 
etats de Teatre Amateur, «Treball» (1 1-V-1938), p. 6. 

57. Teatro de guerra: «Un dia de novembre)), «Nada1 en temps de guerra)) i «Comiats a trenc 
d'albax, en el «Teatre Catald de la Com.?dia», «La Vanguardia» (1 1-V-1938), p. 7. 

58. Vegeu Ramon VINYES, ((Comiats a trenc &alba». Moment deguerra en un acte, «Catalans!», 
núm. 10 (20-V-1938), ps. 35-41; J. ROIG-GUIVERNAU, «Un dia de novembre~. Comedia en un 
acte, «Catalans!», núm. 1 1 (30-V- 1938), ps. 35-42; i Lluís CAPDEVILA, ((Nada1 en temps deguerra». 
Estampa deguerra en un acte, «Catalans!», núm. 12 (10-VI-1938), ps. 35-42. 



la complexitat escknica ni en la caracterització dels personatges- sinó tipificar 
diverses ((actituds davant la guerra)) des d'una bptica essencialment ktica i didhcti- 
~ a . ~ '  La voluntat de conscienciar, tant .i nivel1 col.lectiu com individual, respecte 
de les motivacions d'una guerra sobreviiiguda i d'exposar el comportament inhu- 
mA i ildícit dels facciosos anava adrecada a fornir d'arguments morals i ideolbgics 
la legitimitat -hdhuc internacional- de la lluita en el bando1 r e p ~ b l i c h . ~ ~  Així, 
Comiats a trenc ddlba presenta una doble problemhtica en relació amb el compro- 
mis envers la guerra: d'una banda, la deserció produida en una família per un dels 
fills que ha arribat a ser oficial dels feixistes pels seus deliris de grandesa; i, de 
i'altra, el comportament d'uns presoners que estan a punt de ser afusellats a l'alba 
pels soldats vencedors, sedegosos de venjanca. Ambdós aspectes conflueixen en el 
moment en que el fill traidor pretén de salvar els seus a clespit de la crueltat del 
comandant italih que es mostra inflexible a la clemencia i li ordena l'execució. Els 
presoners han defensat la terra que treballaven i els valors de la dignitat humana, 
mentre que els forasters -secundats per la capellania- han vingut a sembrar la 
desolació i la mort. Aquest plantejament queda ben explicit en el dialeg entre la 
Mare i el seu fill renegat: 

NL'OFICIAL: ES la guerra. 
MARE: Q ~ l i  I'ha portatla? 
L'OFICW To~s. 
MARE: Tots, no! Els teus, els qui mai no han fet casa, els qui mai no 

s'han blegat damunt la terra per assaonar-la arnb les suors; els 
despotes, els eterns famolencs; els sense patria, vividors de la 
Patria. Assassiris! Assassins!)) 

El (me1o)dramatisme de la situacii5 s'agreuja pel fet que 1'Esposa del Fill Segon 
confessa que espera un primer fill i per I'estat d'agonia d'un dels presoners que, 
abans de morir, expressa el sentit d~e la lluita: 

({Que és la mort? Una fi més o menys llunyana. Res. El manteniment de la 
nostra dignitat d'homes és més gran que la mort, que inventar déus i crear 
prodigis. La teva hora és aquesra, home: crear altres homes. 1 aixb costa sang! 
Tots els meus mereixements en aquesta hora es poden resumir en pocs mots: 
he volat, no m'he arrossegat. Per aixb puc dir al Sol, queja sembla que apunta: 
sóc roig d'una rojor tan fecunda com la teva; rojor de sang, que és sol d'altres 
camps. Corbat damunt la terra, he beneit els teus raigs moltes vegades. Els 

59. Molt en la linia d'El bombardeigo de No vala badar, peces curtes publicades al setmanari 
«Mirador)> o, per altra banda, d'alguns ccintes del ~eríode. Cf C. A. JORDAVA, «El bonzbardeign. 
UYZ contede C. A.]ordann, «Mirador>>, núrn. 406 (5-11-1937), ps. 6 i 11; i J. ROURE-TORENT, «No 
vala bada?,,. úí2 anatema emnificatde J. Rozue Torent, «Mirador», núm. 416 (15-IV-1937), ps. 5- 
6. 1, quant als contes, vegeu els reculls de Maria CAMPILLO, Contes de guerra i revolució (1) i (11) 
(1936-1939) (Barcelona, Laia, 1982). 

60. Vegeu I'analisi que en fa Xavier FABREGAS en I'epígraf El teatre de la g u e m  civil, dins 
k t r e  Cata12 d'agitacidpolitica (Barcelona, Edicions 62, 1969), ps. 254-259. 

26 Estzrdis i assaigs 



beneeixo encara en aquest comiat etern que faig de cara a I'alba. Sol, sóc roig 
com tu. T'allargo les mans roges! Sol! Sol!)) 

L'Oficial pren consciencia de la seua condició alienada per un militar estranger i, 
a la fi, es redimeix arnb la mort del comandant italih que li fa guanyar el dret de 
morir amb els seus i amb el crit de Llibertat als Ilavis. 

L'al.lusió a la intervenció estrangera en la guerra és encara més categbrica en 
U n  dia de novembre, que se situa a la llar londinenca del potentat lord Allen, 
durant el mes de ((l'heroica resistencia de Madrid davant IYinvasor» (I'any 1936). 
En un ambient frívol i desenfadat, lord Allen conversa arnb un representant de 
l'ambaixada alemanya que busca un suport financer anglks per explotar el coure i 
el ferro espanyols. El seu colelega de negocis, lord Curzon, considera un error que 
els anglesos permetin el rearmament d'Alemanya i afavoreixin econbmicament la 
seua intervenció en la guerra espanyola. Si bé la seua actitud és una excepció entre 
els homes de negocis d'Anglaterra que pretenien d'obtenir beneficis dels seus tractes 
arnb Alemanya, és un sentiment generalitzat en la població. Lord Curzon, a més, 
critica l'estupidesa del partit conservador i creu que la resistencia republicana sera 
difícil de guanyar. Malgrat la seua prudencia, l'ambaixador frances i amic perso- 
nal d'Allen, al seu torn, exposa clarament la implicació de les dues potencies en la 
guerra: 

«Des del primer moment, en aquesta aventura, hi ha barrejades dues po- 
tencies estrangeres. Sense l'ajut exterior, els milicians Ileials, que arnb una 
empenta magnífica, qualificada d'absurditat histbrica pels Estats Majors de 
tots els paisos, prengueren molts quilbmetres de territori als revoltats, ja hau- 
rien liquidat l'afer. Ara les coses estan en un punt perillós per a la intervenció 
d'aquells paisos, arnb tota intensitat, a favor &un dels bandols en Iluita ... Per 
a mi, senyors, aixb representa una transgressió de tots els tractats ... 1 ara jo 
pregunto: és que el capital angles pot tenir confianca en una mena de gent que 
estripen els acords internacionals com simples papers inservibles?)) 

Perb és el jove Clive qui s'atreveix a plantejar la demanda popular anglesa en els 
seus justos termes («que el poble espanyol es pugui armar per a fer front als seus 
invasors))) i posa al descobert la hipocresia dels representants diplomhtics de Franca 
i &Italia. 1, altrament, la covardia dels cercles financers anglesos que, a diferencia 
del poble, han abandonat a la seua sort Espanya i han deixat que Italia i Alemanya 
hi intervinguessin impunement: 

((CLIVE: Doncs el nostre poble pensa que no es pot deixar de fer alguna 
cosa. 1 sabeu que fa el nostre poble? (A tots.) Doncs, que, mentre 
els homes de negoci es disposen a mercadejar arnb la sang dels 
espanyols, el1 va a ajudar-los ... (A mi* veu, concentrat, a voltes 
despreciatiu.) Estudiants d'Edimburg, de Dublín, d'oxford, de 
Cambridge; obrers de Glasgow, de Londres ... Agafen les armes i 
se'n van a morir a les trinxeres de Madrid, perque allh, signore 
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Romagna, es defensa la civilització, no pas la vostra, sinó la del 
poble, la democritica, la que respecta igualment al pobre i el 
ric. .. 1 escolteu btl, homes d'afers! ... Espanya s'imposara malgrat 
tots els obstacles.)) 

Clive anuncia, finalment, la seua decisió d'anar a lluitar al costat dels milicians 
espanyols. El servent de lordtillen! que ha prestat atenció al desenvolupament de 
les converses, expressa també, com a representant de la classe oprimida, la volun- 
tat d'afegir-se a la lluita dels «pobres» espanyols. 

El tema de la intervenció estrangera, en canvi, és tractat d'esquitllentes en 
Nadal en ternps dcgzdcrra en que l'interts és abordar les raons del conflicte bkldic. 
Cobra s'ambienta, anib un explícil: paral.lelisme bíblic, en una trinxera a primera 
Iínia de foc, el 24 de d e ~ e m b r e . ~ ~  IJns milicians, arrecerats en una cova que recor- 
da I'establia dels pessebres nadalencs, conversen sobre les seues vivkncies en temps 
de pau. A través de les seues confessions, entre ironia i nostalgia, s'esbrinen els 
desequilibris socials d'abans de la guerra i els motius autkntics que impel.lien al 
combat, a desgrat de tot: 

«La guerra -comenta El Clui Canta- no l'hem pas volguda nosaltres: la 
fan els poderosos, els rics, els enemics del poble, i els qui ens voldrien esclavit- 
zar... 1 jo no vull ésser esclau!)) 

«EL VELL: 1 a pesar que ens agrada més la pau, fem la guerra. 1 saps per que? 
Perquk defensem les nostres mares, els nostres fills, les nostres 
Ilars, les nostres fabriques, els nostres camps, els nostres 1libres.n 

NL'ADOLESCENT: (Amb un~z digna i noble emoció.): Perqut el dia dinou de 
julio1 els feixistes em mataren el pare, que era bo i m'ensenyava a 
ésser-ho, i que m'ha deixat sol al món.)) 

La calma de la nit és esqueixada per uns trets de fuselleria que provenen del camp 
feixista d'on arriba L'Evadit. Aquest personatge, que duii «una gran estrella roja)), 
explica I'extrema brutalitat i im!moralitat dels caps facciosos -una brutalitat, 
evidentment, que contrasta amb la bondat dels soldats republicans, tot i I'existkn- 
cia d'elements tkrbols com L'Aveiiturer-, els quals «en nom de la patria)) havien 
permks la intervenció italiana i alemanya i regaven de sang els camps espanyols. 
O, en un sentit similar, es do1 de la complicitat de la clcrecia: 

«I he vist, i aquest ha estat I'espectacle més revoltant, com una clerecia que 

G1. Segons reporten les seues membries inedites -Tragedia isa,inetde laguerra II[Lnguerra al 
front dlAragó, vol. XI-, Lluís Capdevila escrigué Nndnl en tewps degzcerra uns quants dies abans 
del Nadal de 1936 a Alcorisa i, d'entre les seues ((nadales)), li semblava .la més dolenta)). Agraeixo 
al meu col.lega Just Arévalo que m'hagi iracilitat aquesta informació i, bo i secundant la reivindica- 
ció de la figura i I'obrn de Capdevila, remeto d seu article A quinze allys de la mortde Lluií Capdevih. 
ilbtesper n zcmn biograja, «Serra d'Or», núm. 430 (octubre de 1995), ps. 27-28. 



ha deshonorat els seus habits i ha prostituit l'Església, beneia les armes que 
destrueixen les vides i les llars humils dels qui lluiten per un món millar.)) 

L'Evadit descobreix la identitat vertadera que amaga darrere de l'aparenca huma- 
na: és Jesús que fuig de la bestialitat dels facciosos i s'arrenglera al bando1 republi- 
ca: 

«El meu lloc -diu- és al costat vostre, lluny de la hipocresia, lluny de la 
gent que ella mateixa es diu de bé, lluny dels qui només viuen moguts per 
apetits baixament materials, lluny dels qui al pit, en lloc d'un cor, hi tenen un 
grapat de llot. Ells defensen la riquesa; vosaltres, la dignitat; ells volen la terra, 
la terra feudal, damunt la qual treballen i ploren els homes; vosaltres voleu la 
patria. Ells defensen el privilegi, vosaltres defenseu la llibertat. El meu lloc, per 
tant, és al costat v o ~ t r e . ) ) ~ ~  

La unanimitat dels elogis atorgats a les tres obres presentades per la FCSTA 
repercutia en el desenvolupament del teatre amateur, perb també en el del profes- 
sional. Perque demostrava l'existencia d'un esplet d'autors i d'obres de cara a la 
guerra i perque consolidava una institució teatral que esdevenia una alternativa 
-tant per la seua especificitat amateur com per la seua vinculació oficial- i una 
punta de llanca per a la consecució d'un teatre catala al servei de la lluita antifei- 
xista. Així ho reconeixia Navarro Costabella en constatar que l'exit de la iniciativa 
de la Federació es produia «en un moment en que per diverses circumstAncies 
semblava que no hi havia altres autors catalans que el pare11 o tres que han caigut 
en la vil covardia de deixar-nos o bé els casos singulars que per art de magia 
ocupen llocs privilegiats)). Malgrat les dificultats que havien motivat la interrup- 
ció dels assaigs i havien endarrerit la seua presentació, els Elencs Catalans de Guerra 
eren -per al secretari de relacions- del tot necessaris: 

(Catalunya havia de tenir els seus elencs de Guerra. 1 els havia de tenir no 
per establir cap competencia, perb sí per demostrar que fins i tot sense comp- 
tar amb suficients adjutoris era possible de posar el teatre al servei de la causa 
antifeixista. 1 aquests Elencs Catalans de Guerra tan sols podia proporcionar- 
los la F.C.S.T.A., perque, ara i tant, és l'única institució que abans i després del 
19 de julio1 del 1936 aplega i converteix en familia amplíssima els que practi- 

62. Dues de les crbniques que Capdevila envih des del front d'Aragó expliquen implicitament 
la significació ideolbgica i I'anecdota viscuda que inspira I'obra. Vegeu Lluis CAPDEVILA, Nadalen 
temps de guerra. Crdnica de la IV Columna Francesc Macid-Lluís Companys, «La Humanitatn (24- 
XII-1936), p. 4 [cf: Diarideguerra (Barcelona, Imp. Giró, 1937), p. 1461; i IDEM., Nadalen temps 
de guerra. Crdnica de la 30 Divisid (Francesc Macih-Lluís Companys), «La Humanitatn (1-1-1 938), 
p. 4. 



quen l'art dramatic amb una p;issió i un desinterts ab~o lu t . ) )~~  

Navarro Costabella al-ludia, molt probablement, a les retictncies del sindicat ce- 
netista o a la indiferkncia del Ministerio de Instrucción Pública -que patrocina- 
va les seues Guerrillas- i insistia, per contra, en el suport: econbmic concedit per 
la Conselleria de Cultura i en I'entusiasme personal demostrat per Carles Pi i 
Sunyer. Els Elencs esdevenien, a la fi, una obra de renovació i consolidació de 
l'escena amateur catalana nascuda de ((l'esperit de sacrifici o, si us plau més, el 
catalanisme que tots nosaltres portem dins i que en aquest país és l'única forsa 
capas de realitzar miracles)). Les peces que s'interpretaven estaven destinades a 
«cercar e1 públic)) i pretenien de donar-se a contixer per tot Catalunya, als comba- 
tents i als no combatents, i també a fora, si les possibilitai:~ ho permetien. La seua 
especificitat consistia a ser ((elements de noble i elevada propaganda)) que, tot i 
que la seua execució no presentés novetats -des del purit de vista escknic-, no 
tenien res a veure «amb el teatre riormal per molt revolucionari que sigui o que 
pugui éssern, ja que cada sessió dcls Elencs Catalans de Guerra havia de ser «un 
míting)). 

A partir de la seua presentació pública al Teatre Catala de la Comedia, l'actua- 
ció dels Elencs es desplega en diverses iniciatives. En primer lloc, durant els mesos 
de maig i juny, actuaren en homeinatges als combatents de la República organit- 
zats pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de C a t a l ~ n ~ a : ~ ~  en llocs 
avancats del front de 1'Est ((davant de comissaris, caps, oficials, soldats i les auto- 
ritats i de tot el poble que viu el nioment de guerra»;b5 i en camps d'instrucció o 
en festivals d'homenatge als soldats (com, per exemple, el de la 43 Divisió cele- 
brat a Barcelona)." Sembla que ocasionalment, en algunes actuacions en la im- 
mediata rereguarda dels fronts o en camps d'instrucció, els actors amateurs que 
eombatien com a soldats de l'extrcit republica s'incorporaven a la repre~entació.~~ 

63. J. NA\7ARRO-cOSTABELLA, Eh E'lencs de Guerra de la Federació Catalana de Societats de 
Entre Arnnteur. Gmentari al nzarge de Ia ~essió celebrada al zatre Cata12 de la Corn>dia, «La Huma- 
nitat» (1 5-\!'-19381. D. 2. 
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64. Les atribucions del Comissariat !de Propaganda abracaven l'organització d'espectacles II- 
rics o dramitics i festivals. La vinculacidi de la FCSTA amb aquest organisme de la Generalitat 
oferia una credencial ineludible a I'hora d'amoliar les reuresentacions dels Elencs Catalans de 
Guerra tant en el front com en la rereguarda. Sobre I'actuació del Comissariat, vegeu Maria 
(~AMPII.LO, Escriptors catnkzns i cornpromís antifeixista (1936-1933) (Barcelona, CuriallPAM, 1994), 
ps. 40-44. 

65. El$ Elencs Catalans de Guerra de Ln l?C.S. TA.  Han comenpt h seva actuació, «La Humani- 
tat» (29-V-1938), p. 4. 

66. Concretament, les primeres act~iacions dels Elencs Catalans de Guerra tingueren lloc a 
Sant Guim (22 de maig), Esparreguera (4 de juny), Vic (el 5), Barcelona (Teatre Barcelona, el 12), 
Begues (19 de juny), Manresa (el 21), hlartorell (el 22). L'actuació a Begues i a Martorell anava 
destinada als Centres de Reclutament, Iristrucció i Mobilització (CRIM). El Comissariat de Pro- 
paganda o la Conselleria de Cultura es &:ien chrrec, alternadament, de les despeses, tot i que mCs 
endavant la Conselleria les assumí de manera íntegra. 

67. llls Elrrzcs de Gzcerrn de la l?C.S. T A .  prosseguetxen la seva campanya antifeixista, «La Huma- 
nitat)) (22-VI-1938), p. 2. Segons sernbla, «la gent de teatre que era al front formava part general- 
ment de grups modestos; eren aficionat.3 procedents de Mataró, de Rubí, de Molins de Rei, de 



En segon lloc, per disposició del conseller de Cultura, iniciaren actuacions, cele- 
brades generalment els diumenges, en associacions i entitats de les barriades 
barcelonines: Ateneu de Sant Gervasi (el 10 de juliol de 1938), Avenc Obrer de 
Sant Andreu (el 17), Escoles de Grup d'Infants J. J. Rousseau (el 22), Foment 
Republica de Sants (el 24), Ateneu Obrer Martinenc (el 31), Casa dels Vells Fer- 
rer Guardia (el 6 d'agost), Casal d'Esquerra-Estat Catala de Gracia (el 7), Centre 
de les Joventuts d'ERC-Estat Catala del Districte 11 (el 28, a la tarda) ... En tercer 
lloc, durant el mesos de juliol i agost, els Elencs alternaren les actuacions a ciutat 
arnb els actes organitzats pel Comissariat de Propaganda i per la Inspecció Gene- 
ral de YExkrcit en carnps d'instrucció i, sobretot, en poblacions catalanes: Granoilers 
(el 2 de juliol), Manresa (el 5 ) ,  Fonts de Sacalm (el 23), Vilanova i la Geltrú (a 
1'Agrupació Artística I'Avenir, el 4 d ' a g o ~ t ) , ~ ~  Sabadell (al Teatre Euterpe, el 19, en 
un festival a profit dels Menjadors Infantils per als fills dels combatents, organit- 
zat per la Secció Femenina i les JEREC del Casal dlEsquerra), Caldes de Montbui 
(al Centre Democratic Progressista, el 21)...69 

En la majoria de les representacions, Josep Navarro Costabella (o en alguna 
ocasió Ambrosi Carrion) glossava -en els entreactes- la finalitat i l'acció dels 
Elencs i, en particular, remarcava la col.laboració que els dispensava el comissari 
de Propaganda, Jaume Miravitlles, per les facilitats que els concedia en els trasllats 
fora de ciutat; el comportament dels actors i actrius federats que, sense gratifica- 
ció ni remuneració de cap mena, compartien la seua tasca arnb el treball quotidia; 
i l'atenció que els prestava el conseller de Cultura. Les dificultats dels Elencs eren, 
arnb tot, nombroses, ja que la doble activitat esgotava les energies dels amateurs i, 
per una altra part, la petició de permisos i autoritzacions a organismes oficials, 
comitks de control o d'empresa que havia de fer la Federació entrebancava el seu 
dinamisme." Per aixb, es feien crides als actors i a les actrius amateurs federats 
perquk s'apuntessin als Elencs de Guerra, arnb la qual cosa s'assegurava la seua 

Barcelona)) (Xavier FABREGAS, Conversa ambJosep Reniu. Teatre en temps de guerra, (&erra d'Or)), 
núm. 218, 15-XI-1977, ps. 53-54). Aquest article, que té com a ressort fonamental els records del 
soldat-actor Josep Reniu, comenta I'organització d'espectacles «de campanya)) en el si de la 31 
Divisió, arnb la participació de membres relacionas arnb la FCSTA: Claudi Fernhndez, Agustí 
Collado, Ramon Vinyes i Antoni Clavé. 

68. A tal1 anecdbtic, val la pena de consignar que, en la reunió celebrada el 9 d'agost de 1938, 
s'acordi d'escriure a I'Agrupació Artística I'Avenir de Vilanova i la Geltrú per regraciar-li I'ofrena 
d'un pergamí que feren als Elencs de Guerra amb motiu de la seua actuació en aquella ciutat. 

69. De les probables actuacions a Badalona (el 28 d'agost, al matí), Martorell (1'1 de setem- 
bre), Calella (el 4) i Rubí (1'1 l) ,  malgrat que tinc consthcia que estaven previstes, no n'he pogut 
verificar documentalment la seua realització. 

70. Respecte a les dificultats dels Elencs, són paradigmhtics els elogis a la tasca duta a terme 
per la FCSTA que esgrimiren Agustí Collado i Josep Maria Francks. Collado afirmava que «si no 
ha fet més és perquk ningú -sin6 els seus organitzadors i animadors- no sap com és de difícil 
acoblar elencs amateurs en hores que tota la nostra joventut es troba complint els seus deures 
patribtics al front» (Agustí COLLADO, Encara hi ha molt camp a córrer, «La Rambla», 28-XI-1938, 
p. 2). Josep Maria Francks, per la seua banda, escrivia I'epíleg definitiu de la FCSTA: «Prou cone- 
gudes són de tots els que intervenen en aquesta lloable activitat artistica, les vi[cis]situds, els con- 
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continuitat i amplia~ió;~' i, pel que f i  als desplacarnents, es demanava a tots aquells 
organismes representants del Front Popular que volien sol.licitar la seua col.la- 
boració en actes dedieats als combatents o a alguna finalitat d'ajut a la guerra 
(preferentment, menjadors populars, menjadors per a infants, ferits de guerra, 
hospitals de sang, i associacions o entitats solidaries), que facilitessin els mitjans 
adequats -un vehicle per a efectuar el viatge i I'autorització corre~ponent.~~ 

El ressb de I'actuació dels Elencs arriba fins i tot a alguns periodistes i escrip- 
tors estrangers que presenciaren les seues representacions, les consideraren un 
encert i s'admiraren de veure corn era incorporada a la lluita ((aquesta fortíssima 
arma que és el teatre)) i com actuaven els actors i les actrius amateurs, la majoria 
dels quals tenien persones estimades als fronts de cornbat i deixaven per unes 
hores la seua feina o la seua convalt:sckncia en un hospital per integrar-se als E l e n c ~ . ~ ~  
Amb visites col.lectives al seu estatge, la FCSTA informava els periodistes estran- 
gers sobre les seues activitats i els facilitava la documentació grafica i escrita que 
sol.licitaven. Philip L. Lorraine, crític teatral anglks, es trobava a Barcelona en 
viatge d'informació i, després de llegir noticies sobre I'actuació dels Elencs de 
Guerra, s'adreca a la Institució de1 Teatre, on planteja una enquesta a Joan Alavedra, 
que, en realitat, contesta el secretari de relacions del Comitk Tkcnic de la Federa- 
ció, Josep Navarro Costabella. Edn aquesta enquesta del corresponsal del diari «The 
Times)) i de la revista «Drama», Navarro Costabella constatava l'existkncia de més 
de cinc-centes societats amateurs que representaven obres classiques i modernes, 
catalanes i estrangeres en actuacions setmanals i quinzenals -tot i que la guerra 
impedia aquesta regularitat- Clurant la temporada oficial -compresa entre mitjan 
setembre i finals de juny. El públic s'havia eixamplat rnés enlla dels familiars i 
amics dels autors o interprets i algunes representacions rellevants saltaven excep- 
cionalment dels teatres dels elencs als escenaris professionals. La majoria d'elencs 
disposaven d'un teatre propi i pertanyien a entitats o organitzacions polítiques, 
sindicals o culturals. També :<havien fet representacions a l'aire Iliure, en parcs i 
platges, i, en les circumstlincies coetanies, en els fronts de combat, hospitals o 

tratemps de tota mena que els elencs deguerra, han hagut de vencer en compliment de la seva alta 
missió. Fatigues corporals, pluges copioses, freds rigorosíssirns, desplacaments complicats, de tot 
hi ha hagut en llur primera tongada d'exhibició teatral, pels fronts i la reraguarda. 1 és admirable 
de constatar I'estoicisme amb el qual els minyons joves i homes madurs -els intermigs es troben 
al front- junt arnb damisel.les de la més gentil feminitat, ho han suportat tot i segueixen supor- 
tant-ho i ho suportaran. [...] La riostra reraguarda esta plena d'heroismes anbnims com el d'aquests 
elencs que s'han tracat un programa i I'acompleixen sense un rictus d'esporuguiment ni una Ilagri- 
ma de covardia ... » (J. M. FKAIVCES, Elencs deguerra, «La Humanitat,), 3-1-1937, p. 4). 

71. L'actuacid deh Elencs Gtalans de Gzterra de la EC.5 TA., «La Humanitatn (3-VII-1938), p. 
2 
J. 

72.  Les sol.licituds dels representants d'Olot, Ripoll, Palafrugell, Girona, Vilanova i la Geltrú, 
Igualada, Rubí, Molins del Llobregat, Caldes de Montbui, Argentona, Badalona, Matará i La 
Bisbal havien estat ja aprovades i nornés faltava concretar la data de les actuacions (Eatre catald de 
cara a laguerra. D h n  gran intei+sper aquells gue vulguin soLlicitar la col.laboracid dels elerzcs catalans 
degzterra, «La Humanitatn, 5-VIII-1938, p. 2). 

73.  L'actz~aciú deh Elencs Catalans de Guerra 6s tingzlda en compte als paisos democrdtics, «La 
Hlimanitat~ (10-VII-1938), p. 4. 



camps d'instrucció. 
D'altra banda, sempre segons Navarro Costabella, les formacions amateurs 

més destacades, per mediació de la Federació, actuaven també davant dels micrb- 
fons i rebien l'atenció de les seccions teatrals de la premsa. La Federació comptava 
arnb setanta-dos elencs federats que sumaven un total de 1.488 actors i 484 ac- 
trius amate~rs. '~ La majoria dels actors, actrius i autors professionals havien pas- 
sat abans pel teatre amateur i les representacions dels afeccior.ats satisfeien els 
corresponents drets d'autor d'acord arnb la tarifa establerta per la Societat d'Au- 
tors. Les relacions arnb el teatre professional, doncs, eren satisfactbries perquk els 
amateurs respectaven els professionals i assistien a les seues estrenes i aquests re- 
cordaven els seus orígens i feien costat als actes d'aquells. A m é ~ ,  les corporacions 
i els tkcnics professionals prestaven el seu suport als amateurs i els facilitaven 
decorats, vestuaris, amius, etc. i, habitualment, actors o actrius reconeguts actua- 
ven en formacions d'afeccionats. Els actors i les actrius dels elencs compartien els 
estudis o el treball quotidii arnb l'afecció a l'art dramitic i les seues edats oscil.la- 
ven entre els dotze i els setanta anys en el cas dels primers i dels quinze als vint-i- 
cinc anys en el de les segones. El teatre amateur era un camp de prova per a les 
noves produccions que, si triomfaven, podien passar al teatre professional. Des- 
prés del 19 de juliol, la Federació s'havia fornit d'un repertori de guerra arnb tres 
produccions escrites expressament per tres primeres figures de la dramatúrgia ca- 
talana que es representaven, arnb kxit, als fronts de combat, segones Iínies, camps 
d'instrucció, hospitals de sang, poblacions de rereguarda, Abriques, refugis de 
vells i d'infants, etc. Finalment, Navarro Costabella concloia l'enquesta arnb aques- 
tes paraules: 

«El Govern de Catalunya ajuda eficacment l'actuació de la Federació des 
del comencament de la segona guerra d'independkncia, subvencionant idhuc 
els seus Elencs de Guerra, els quals amb freqükncia són reiteradament convi- 
dats des de l'estranger per anar-hi a actuar i tenen ben decidit no acceptar cap 
d'aquestes amables invitacions fins després de la ~ictbria.»'~ 

Aquest interks motiva que les tres obres representades pels Elencs fossin sol.li- 
citades de l'estranger per fer-ne la traducció. A mitjan octubre, la premsa anunciava 
que s'havia concedit l'autorització, tant dels autors com de la Federació, per a les 
traduccions al castelli, l'anglks, el francks i el rus.'6 1, per altra part, el Comissariat 

74. Navarro Costabella constatava -molt encertadament- que I'activitat amateur de les dues 
darreres decades havia estat determinada per I'acció 1) del director i autor Adrii Gual i el seu 
Teatre fntim; 2) de I'artista Lluis Masriera i la seua Companyia Belluguet, agricies a la qual per 
primera vegada el teatre catali amateur traspassi les fronteresn; i 3) dels germans Angel, Claudi i 
Joan Fernindez Castanyer i la seua abenernerita i patriotican Associació de Teatre Selecte. 

75. Enteres de l'estrangerpel teatre amateur de Catalunya. Lenquesta de Philip L. Lorraine, «La 
Humanitatn (24-WII-1938), p. 2. 

76. El Teatre Catala deguerra, traduita diversos idiomes, «La Publicitatn ( 1  8-X-1938), p. 2; i Les 
obres de cara a la guerra catalanes seran traduides al castella, fianc?s, angles i rus, «La Humanitat~ 
(20-X-1938), p. 4. A propbsit d'aquestes traduccions, només ens consta que Un dia de novembre, 
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de Propaganda organitza -tot vale nt-se de les seues atribucions i de la seua capa- 
citat d'actuació- sengles festivals en honor de Philip L. Lorraine, perque pogués 
constatar el nivel1 cultural del teatre catala malgrat les circumstancies bel-liques: 
en el primer, s'oferí una representació extraordinaria de La feréstega domada, de 
Shakespeare, al Teatre Catala de la Comedia, el 15 d'octubre, en una sessió artís- 
tica en la qual intervingué també el tenor Emili Vendrell;77 en el segon, es repre- 
sentaren les tres obres del repertori tiels Elencs de Guerra, al Teatre Studium, el 26 
d'octubre, en una sessió dedicada exclusivament al crític teatral angles, el qual 
expressa la seua admiració per les obres, la interpretació i la presentació i felicita 
els in t e rp re t~ .~~  Tot plegat oferia l'zvinentesa &una projecció internacional que ja 
entrava, com s'ha remarcat, en els supbsits del secretari de relacions del Comite 
Tecnic de la FCSTA. 

A banda de l'actuació dels Elencs, l'activitat del Comite Directiu i del Comite 
Tecnic de la FCSTA augmentd i .s'expandí extraordinariament l'estiu de 1938. 
Així, en la reunió celebrada pel Consell Directiu el 27 de juny, sota la presidencia 
de Florenci Cornet i de Joan FernAndez -i amb l'assist&ncia de Segimon Rovira, 
Manuel Mingo, Lluís Casamitjan;~, Josep Valles i Claudi Fernandez-, s'acorda 
de destinar mensualment la quan:titat de tres-centes pessetes per a les atencions 
del personal que prestava servei a diari en la secretaria, d'oferir excepcionalment 
un donatiu de cinquanta pessetes per a cadascun dels meinbres de Comite Tecnie 
pels seus treballs extraordinaris, i d'assignar reunions peribdiques per a cada se- 
gon i quart dilluns de mes, a dos quarts de set de la tard.a. Després, en la reunió 
celebrada 1'1 1 de julio1 de 1938, s,ota la presidencia de Florenci Cornet -i amb 
l'assistencia de Claudi Fernindez, Lluís Casamitjana, Josep Valles, Miquel Segu- 
ra, Gregori Sierra i Joan Fernhndez-, s'acorda &adherir-se i de col.laborar en tres 
dels homenatges en curs: a Angel Guimerh, per al qual la direcció tecnica havia de 
nomenar un element dels elencs de guerra per recitar unes poesies de I'escriptor 
davant del micrbfon; a Enric Borris, per al qual es pensava fer l'ofrena d'un objec- 
te artistic, obra de Gerard Alegre, i fer acte corporatiu de presencia; i a Apel.les 
Mestres, per al qud Florenci Cornet, amb Ambrosi Carrion, havien de preparar 
la representació radiada de Sirenú!. 1 és que, si la presencia pública de la FCSTA 
durant l'any 1937 es limita practicament a signar -al costat de nombroses enti- 

- -- 

de J. Roig i Guivernau era traduyda al castelli per «una eminentejgura de la literatwa castellntza col~ 
elprop6sito de darla a conocer alpzieblo de Madrid en el Tpntro Español» ( J .  ROIG GUIVERXAU, 
/Madrileños: Catalz~ña os ama!, «Mi Revista)), niirn. 5 1-52, 1-Xi-1938, p. [lo]). 

77. Escenaris, «La Humanitat)) (1 3-'K- 1938), p. 2; i En el Catalán de la Comedia. Festival err 
honor de fin crltico teatral inglés, «La Variguardia~ (16-X-1938), p. 5. 

78. El Cotrzissarillt de Propagar& de la Generalitnt de Catabnya a honor delcritic teatral Pbilip 
Lorraine, «La I-iurnanitat)) ( 29-X-1938), p. 4. 



tats- el Manifest del Caml de Cultura (l'lde maig), durant l'estiu de 1938, en 
canvi, a més de col.laborar activament en alguns actes b e n e f i c ~ , ~ ~  la Federació 
forma part de la Comissió organitzadora de l'homenatge a Pau Claris, amb motiu 
del qual els Elencs de Guerra representaren les tres obres premiades al Teatre 
Barcelona per segona vegada (el 12 de juny); realitza una visita col.lectiva a la Llar 
de 1'Actor Catala per retre homenatge als actors i les actrius que hi eren acollits (el 
17 de juny);'O participa, tal com s'havia acordat, en l'homenatge a h g e l  Guimeri 
el 17 i 18 de juliol de 1938, en que l'actor amateur Josep Llopis recita poemes de 
l'escriptor per la radio; s'adherí a l'homenatge a l'actor Enric Borras celebrat al 
Teatre Catala de la Comedia (el 12 de juliol); i prengué part en l'homenatge a 
Apel-les Mestres, en el segon aniversari de la seua mort, amb la radiació de Sirena 
pels Elencs de Guerra (el 23 de juliol). Malgrat aixb, les circumstincies bel.liques 
obligaven a deixar pendents els rebuts impagats de les entitats federades, fins que 
no reprenguessin la seua tasca normal, tal com s'acorda en la reunió celebrada el 9 
d'agost de 1938, presidida per Florenci Cornet -i arnb l'assistencia de Lluís 
Casamitjana, Josep Valles, Gregori Sierra i Claudi Fernindez. 

Més tard, una inserció pregada, datada el 26 d'agost de 1938 i publicada des- 
prés a la premsa," informava dels ((Importants acords i suggerencies del Consell 
directiu i del Comite Tecnic de la F.C.S.T.A.)). De la darrera reunió del Comite 
Tecnic, es notificava 1) l'aprovació de dues noves produccions destinades als Elencs 
Catalans de Guerra; 2) l'estudi d'altres obres i d'un dictamen que havia elaborat 
Francesc Curet i Pairot respecte a la classificació de les obres més representatives 
de cada epoca i de cada autor del teatre catala i dels autors contemporanis conso- 
lidats; 3) la preparació d'una publicació-resum de les activitats de la FCSTA en 
que es faria constar el decret de reconeixement oficial del govern catala, l'ordre 
d'aprovació dels Estatuts i del Reglament, la constitució de I'actual Consell Di- 
rectiu i Comite Tkcnic, la relació de les entitats federades, la publicació del dicta- 
men de Curet, la documentació grafica i escrita dels Elencs Catalans de Guerra, 
els resultats i les classificacions dels quatre concursos celebrats en la preguerra i 
l'índex de les obres dipositades en l'arxiu-biblioteca de la Federació. De la reunió 
del Consell Directiu del 25 d'agost, per altra part, es relacionaven els acords pre- 

79. Per exemple, en la reunió del Consell Directiu del 27 de juny de 1938, s'aprovh la creació 
d'una C~missió femenina integrada per sbcies personais de la Federació, per tal de recaptar cabals 
per a I'apadrinament d'una sala de I'hospital de sang i, posteriorment, en la reunió del 9 d'agost, 
s'informa de la recaptació de 633,50 pessetes que la Federació féu a benefici del fons de guerra del 
Socors Roig Internacional. 

80. La comitiva anava encappiada pel presidenr de la FCSTA, Joan Fernhndez i Castanyer, el 
delegat de la Generaiitat a la Federació, el seu germh Claudi, i el cap dels Serveis dels Elencs 
Catalans de Guerra, Josep Valles, pero també pels representants territoriais: Lluis Casamitjana 
(pels amateurs de Barcelona-ciutat), Josep Cariteu (pels de la comarca del Valles), Joaquim Pou i 
Mas (pels del Maresme), Basili Puig (pels de Girona), Josep Maria Roure (pels de Tarragona), i 
Josep Permanyer (pels de Lleida). També els amateurs que es trobaven al front tenien un represen- 
tant: Josep Massip (A ¿a Llar de IActor Catala. Els amateurs de Catalunya reten homenatge a les velles 
glories de la nostra escena, <<La Humanitatv, 19-m-1938, p. 4). 

81. Importants acords i suggeriments del Consell Directiu i del Consell Tkcnic de la FCSTA, «La 
Publicitato (27-WII-1938), p. 2; i Instruccions, acords i suggerkncies del Consell Directiu i del Comit2 
Tkctzic de ¿a EC.S. T.A., «La Humanitatn (31-~II-1938), p. 2. 
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sos: 1) la creació de l'ensenya acreditativa de pertinyer ais Elencs Catalans de 
Guerra; 2) la confecció de la Bandera de la Federa~ió;'~ 3) l'acceptació de les 
obres proposades pel Comitk Tecnic i la disposició del muntatge immediat &El 
~Warselles, de Josep Maria Frances; 4) l'acceptació de diverses peticions perquk els 
Elencs actuessin en actes organitzats a profit d'atencions derivades de la guerra; 
15) el vistiplau de l'actuació i el conlportament satisfactoris dels amateurs que 
integraven els Elencs Cataians de Guerra; 6) la captació d'a~utors afins a la Fede- 
ració perquk hi participessin amb prciduccions de guerra breus i destinades exclu- 
:;ivament a representar en espais senst: escenari; i 7) l'aprovació de la Memoria que 
redacta el delegat de la Generalitat a la Federació per tal de transmetre-la al con- 
!ieller de Cultura, Carles Pi i Sunyer. 

En la darrera reunió que consta en el Llibre dActes, celebrada pel Consell 
Directiu de la FCSTA el 26 de seterribre de 1938, sota la presidencia de Florenci 
Cornet -i amb l'assistkncia dels consellers Claudi Fernhndez, Lluís Casamitjana, 
Gregori Sierra, Josep Valles i Joan Fernhndez-, s'accepth que s'editessin les tres 
obres ~remiades de cara a la guerra, a cirrec d'un grup de joventuts, si comptaven 
amb l'autorització dels respectius autors; i s'acordi que s'elaboressin setanta ense- 
nyes acreditatives d'haver actuat i d'actuar als Elencs Catdans de Guerra que es 
lliurarien als interessats com un present de la Federació. El delegat de la Genera- 
litat informa de la concessió de deu mil pessetes pel Departament de Cultura i 
del desig que expressi el conseller Carles Pi i Sunyer que es renovés el programa 
dels Elencs. Així mateix, els reunits acordaren que els Elencs posessin en pla d'exe- 
cució les tres obres designades pel Comitk Tecnic: El Marsell?~, de Josep Maria 
Francks -també col.laborador de «La Humanitat»-; Pas als herois, d'Agustí 
Collado, i Mrlre dolorosa, de Josep Navarro Costabella. El secretari notifici, en 
acabat, el lliurament de l'original dcl llibre Annals de la Federació, 1932-1938, a 
Francesc Curet, membre tecnic, que s'encarregaria de l'ordenació, la correcció i la 
decisió del format. El cost dels set-cents cinquanta exemplars dels Annals (im- 
pressió, clixks i paper) pujava a 3.300 pessetes i es fixi el pr'eu de venda de cadas- 
cun a 10 pe~setes .~~ 

82. La creació del distintiu de la FCSTII i dels Elencs de Guerra i Ila bandera de la Federació, 
d'acord amb el conseller de Cultura, es decidí en la reunió del 9 d'agost de 1938. 

83. L'aparició d'aquests Annals fou an~~nciada en la premsa el 30 &octubre i ja se'n podien 
encomanar exemplars. Segons les notes informatives, se'n féu un tiratge arelativament petit)) desti- 
nat a atendre les peticions, per bé que els exemplars sobrants serien posats a la venda al preu de deu 
pessetes. El sumari incloi'a: Proleg. Antecedents de la FCSTA. Organització i celebració del I Concurs 
de Eatre Amateur. Motizts de la seva convonttbria. Els seus iniciador5 i propulsors. Corzstitució de .la 
FCSTA. Infrmació i documentsgrhjcs. II Gincurs de Teatre Catalh Amateur. Segon Consell Directiu. 
III Concurs de Tentre Catrrlh Amateur. Inf,vzacid i documents grhjcs. Zrcer Consell Directiu. N 
Concurs de Teatre Catalri A~?zateuv. Ir$rmaczó i doc~mentsgr2jcs. Quart Consell Directiu de .la Fede- 
ració. Memoria presentada pel Consell Directzu. Classificació actual de les companyies amateurs federa- 
des. Nova orga~zitztlció de la Federació. Irzcautació de lentitat. Nomenament del delegat de la Genera- 
litat de Catabrya. Decret concedint elpatrocini de la Generalitat. Ordre de la Conselleria de Cultura 
aprovant els Estatuts i Reglament. Nozd Consell Directiu i Comit2 Dcnic. Entitats, companyies, elencs, 
agrupacions i perzyes que integren la Federaci<i. La Federació una vegada més al servei delpoble. Cons- 



Els assaigs de les tres noves obres en un acte que s'incorporarien al repertori de 
cara a laguerra es fixaren a finals de setembre de 1938, i a inicis &octubre es feia 
públic a la premsa que Martí Bas s'encarregaria de l'escenografia de Pas ah  herois! 
i Antoni Clavé de la de Mare dolorosd4 i ElMa~sell2s.~~ Les tres noves obres s'estre- 
naren en sessió matinal ~ública al Teatre Catalh de la Comedia el diumenge 1 de 
gener de 1939. Hi assistiren Carles Pi i Sunyer, conseller de Cultura, Hilari Salva- 
dor, alcalde de Barcelona, i Ramon Frontera, sotsecretari de Cultura, entre altres 
personalitats. Les circumsthncies, aixb no obstant, degueren motivar l'eschs ressb 
que la presentació de les obres tingué en la premsa. Només «La Humanitat)) hi 
dedica un comentari valuós, a través del qual podem saber el contingut de Pas ah  
herois!i de Mare dolorosa, molt probablement perdudes. Atenent a I'anbnim crític 
de «La Humanitat)), doncs, l'obra d'Agustí Collado era 

«un episodi de guerra en dos quadres. En el primer, un heroi de la 43 Divisió 
arriba a casa seva amb permís; en el segon, s'acomiada perque torna a la unitat. 
La mare, esperancada, i l'avi, reservat, l'esperen. També l'espera una noia del 
poble. La mútua inclinació que ve de temps i que es revela en aquesta agradosa 
circumsthncia és el pretext de l'obra, el qual no ha arribat a infondre allb que 
es diu un carhcter als seus pers~natges));~~ 

i la de Josep Navarro Costabella tractava 

«&una mare a qui, després de perdre un fill lluitant heroicament en el front de 
combat, les ales negres roben un segon fill petit, I'únic que li queda. Del co- 

titucid deis Elencs Catalans de Guerra. Concurs d'obres de cara a la guerra. Muntatge de les obres 
premiades ipresentacid dels Elencs Catalans de Guerra. Amateurs que han integrat els Elencs Catalans 
de Guerra i que tenen dret a l'ensenya acreditativa. Escenhgra$ i col.laboradors denics. Una enquesta 
sobre teatre catala amateur. Noms a recordar. Per a la informacid d ú n  repertori seleccionat de Teatre 
Catala. Dictamen de Francesc Curet i Pairot, del Comit2 Dcnic ((Annals de la Federacid Catalana de 
Societats de Teatre Amateur 1932-1938)). Una importantpublicacid de teatre, «La Humanitat)), 30- 
X-1938, p. 4). Malauradament, no he pogut localitzar els Annals enlloc, si és que en realitat s'han 
conservat. 

84. Un comentari irbnic de «L'Esquella» recriminava que Navarro Costabella, ((factbtum dels 
Elencs de Guerra)), «es fes» estrenar sota el pseudbnim de Josep Costa, que aparegué inicialment a 
la premsa (Apeticid de nombrosesfamilies. Els drets i els torts deis autors, aL'Esquella de la Torratxa)), 
núm. 3.085, 14-X-1938, p. 654). 

85. Més cobres de cara a laguerra», ((La Publicitar)) (30-IX-1938), p. 2.  Segons sembla, la Fede- 
ració comptava, encara, amb tres produccions més, ja lliurades o pendents de Iliurament, aescrites 
expressament per als seus Elencs)) i corresponents a «autors catalans prestigiosos)) (Els Elencs Cata- 
lans de Guerra, «La Humanitat)), 4-X-1938, p. 3). Per altra banda, la FCSTA recordava que conce- 
dia les mbimes facilitan a les organitzacions i als partits del Front Popular per a la seua col.la- 
boració en actes que ~'or~anitzessin a Catalunya, amb la finalitat d'ajudar els combatents, els 
evacuats o els meniadors infantils (De la Federacid de Societats de Teatre Amateur, ((Euzkadi)), 1-x- 
1938, p. 2). 

86. Sessid de Teatre de iper a la guerra, amb I'estrena, amb bon h i t ,  de: «Pas als herois)), diAgusti 
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mencament fins a l'acabament, el quadre és d'un dramacisme realment colpi- 
dor. La mare que dóna al soldat aniic aquella minestra ressecada de tant temps 
que la guardava per al seu fill; la mateixa dona que frena els impulsos venjatius 
d'un veí seu; aquella silueta de rodamón tan ben tracada, i l'estoica resolució 
final de la mare adolorida, tot plegat, aportat a I'escena amb bona trata))." 

I'el que fa a El Marsellis, es dolia que la peca no fos més extensa, encara que la 
intenció de I'aiitor hi quedés completarnent expresada. 

Precisament, Josep Maria Francks recordava, en les seues curioses i estrambb- 
tiques Memorias de urz cero a la izquierda escrites a l'exili, quina era l'atmosfera 
b&l.lica que precedí l'estrena de les tres obres: 

«El día 31 [de desembre de 1!138] debía tener lugar el ensayo general en el 
local que @e de las Hermanitas, plaza de Tetuán, a las ocho de la noche. Para 
asistir a él, salimos del Casal de la iCultura un grupo de amigos. Al disponernos a 
enfilar la calle de Caspe, alguien sugiere que nos lleguemos al Casal Francisco 
Maciá, sito en la calle de Cortes, con objeto de ver los teatrines de las comedias. Así 
lo hacemos. G n  pronto como hemos subido al local de exposición se desencadena 
un horrífico [sic] bombardeo, de lor que se anticipan a las sirenas de alarma. Las 
detonaciones se suceden sin descanso y resuenan tan cerca que elsólido ed$cio que 
nos protege es sacudido hasta los cimientos. Aunque estamos ya curtidos en estas 
cosas experimentamos una sensació,rz poco envidiable. 

»A las nueve se da la emisión a!e >asó elpeligra". Echamos una ojeada a los 
teatrines, notabilísimos por cierto, en especial el que me compete a mí, obra del 
gran artista Clavé. Y reanudamos el camino al ensayo. Esta vez sípasamos la calle 
de Caspe. De un extremo a otro, alparece sembrada de crist~les [...l. 

»Al día siguiente, por la man'ana, se representaron con gran éxito las tres obras 
en presencia de Carlos Pi y Sun'er y su secretario Frontera. .El teatro estuvo lleno a 
pesar de los houores del bombardeo de la noche antes.»88 

ElMarselks havia estat editada, com les tres primeres del repertori deguerra, al 
inagazín «Catalans!», també amb il.lustracions de Lleó A r n a ~ . ~ '  S'ambientava, 
:imb la intenció &erigir-se en refererit histbric, en la Revoliició Francesa i l'acció 
itenia lloc «en una taverna modesta de la rue Coc-Heron, la tarda del dia 10 d'agost 
de 1792~ .  El Marsellks, l'heroi lluitador contra la invasió dels exkrcits estrangers, 
salva del fervor de la multitud el seu contrincant en la Iluita, el Suís, per raó d'un 
curós respecte vers I'enemic indefens i l'honor de combatent. La situació, pero, es 

Collado, ((El Marselles», deJosep Maria Frances, i ((Mare Dolorosa», deJ.  Navarro-Costabella, «La 
Ilumanitarn (3-1-1939), p. 2. 

87. Ibid. 
88. Jost María FRANCÉS, Memorias de un cero a la izquierda (medio siglo en comprimidos) 

(Mhic, Olimpo, 1962), p. 834. 
89. Vegeu Josep Maria FRANCES, «ElMarsell2s». Sketch dramatic de la Revoluciófiancesa, «Ca- 

i aians!~, núm. 13 (20-VI-1938), ps. 38-42. 
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complica quan un grup de descamisats anuncia a la Tavernera -germana d'El 
Marsellks- que el seu marit ha estat mort pels suissos. El desig de venjanca de la 
dona motiva un conflicte que acaba amb la mort &El Marselles per la traició dels 
seus. Cobra, escrita en vers, era certament, com apuntava a posteriori Francks, 
«una diatriba contra los forajidos que con sus excesos deshonran las revoluciones y 
envilecen la eternidad delhimno -al.lusió a La Marsellesa- de todos los h ~ m b r e f i . ~ ~  
Arnb tota probabilitat, s'inspirava en les accions d'elements incontrolats i oportu- 
nistes que minaven la revolució amb actes arbitraris i que impedien l'expressió de 
la solidaritat del poble: 

«Vull -clama El Marsellks- que aquest deu d'agost 
vagi a la posta] 

auriolat d'heroismes ben sublims 
sense amagar sota una lletja crosta 
selvatgies ni crims! 
Vull que el poble no robi ni assassini. 
D'aixb l'aristocricia en té patent! ... 
Ella que sap fer guerres d'extermini 
i extorsionar la gent!. .. 
Ja n'hi ha prou de visques i de moris ... 
Ara plasmem la nova societat. 
1 res d'assassins ni robatoris 
que n'entelin l'esclat! ... » 

Malgrat les nombroses dificultats i els imponderables del moment, l'actuació 
de la FCSTA havia aconseguit adequar-se a les noves circumsthncies des de la seua 
especificitat -com a organització cultural d'índole catalanista- i amb l'estímul 
tebric i creatiu d'alguns dels dinamitzadors teatrals més crítics amb la situació de 
l'escena coethnia. El patrocini de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya -amb la tutela amatent de Carles Pi i Sunyer- li fornia un carhcter 
oficial que, a més de permetre-li una infrastructura i una empara econbmica, 
suposava disposar d'un aval institucional per tal de dur a terme les seues activitats 
amateurs sense haver de donar comptes al sindicat anarquista. L'oficialització de 
la FCSTA s'inseria, en aquest sentit, en els propbsits de la Conselleria de Cultura, 
que es dotava d'una entitat més per poder intervenir en l'agencament d'una polí- 
tica cultural -i específicament teatral- catalana. Els objectius programhtics de 
la Federació, d'altra banda, implicaren nombrosos dramaturgs i crítics que apos- 
taven per encetar una via de renovació que - e n  certa manera- comptaven que 

90. FRANCÉS, Memorias de un cero a la izquierda, p. 810. 

Eh Marges, 62. 1998 



incidiria en els escenaris professionals. La FCSTA acomplií així una funció alter- 
nativa com a plataforma de projecció de la dramatúrgia catalana a l  servei de la 
lluita antifeixista. 

La formació dels Elencs Catalacis de Guerra fou la realització de la FCSTA 
més decididament determinada per les circumstdncies bkl.liques, per tal com s'equi- 
paren d'un mínim repertori d'obre!; de cara a la guerra i actuaren en múltiples 
espais tant de la rereguarda com de vora el front de combat. Les seues motivacions 
pedagbgiques i propagandístiques comptaren amb l'ajut del Comissariat de Pro- 
paganda i centraren la mobilització del seu potencial hum; i organitzatiu. El vo- 
luntarisme dels actors i les actrius federats, dirigits per animadors teatrals entusias- 
tes, i la tenacitat a l'hora de voler oferir uns resultats eschnics dignes -tot i que ni 
les obres ni la seua presentació fossin formalment renovaidores- donaven una 
dimensió excepcional a la consideració del teatre com a «arma» cultural que podia 
tenir una funció ideolbgica decisiva per a aixecar la moral republicana i, alhora, 
legitimar les raons de la lluita antifeixista. Malauradament, l'ocupació de la ciutat 
de Barcelona per les tropes franquistes el 26 de gener de 1939 estronca totes les 
expectatives per al fütur desenvolupament del teatre catala amateur, ates que la 
creació el 1949 del Foment de lYEspectacle Selecte i Teatre Pusociació, al servei del 
teatre catblic d'afeccionats," diferia .-bbviament- de la llnia ideolbgica i cultu- 
ral de la FCSTA. 

91. Vegeu Enric GALLES, FESTA: una entitat al servei del teatre catblic, dins El teatre a la 
ciutat de Barcelona durant el r2gimfi.anquisi:a (1939-1954) (Barcelona, Institut del Teatre, l985), 
ps. 154-158. 
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