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En Jordi Arbonés també ha estat uns quants'dies entre
nosaltres. Ha aprofitat l'oportunitat de ser invitat pel
Congrés Internacional de Teatre per retrobar la terra
d'on va marxar gairebé fa trenta anys. La migradesa eco-
nómica que es vivía aquí ielfet que la seva promesa mar-
xés a l'Argentina el van fer decidir. Des d'allá hem pogut
saber com es cota-el vel/ i el nou exili, el polític i l'econo-
mico I des d'allá, avui, ens arriben noticies d'una situaciá
que ha de trampejar Arbonés amb traduccions al catalá
de firmes com les de Mil/er 01 ben aviat, com les de Na-

Si bé el títol d'aquest treball
és «El teatre deis catalans a
I'exili arnericá» cal assenyalar
que, de fet, I'estudi el centra-
rern- a l' Argentina, per tal
corn, d'una banda, és el teatre
catalá que s'ha represeruat a
Buenos Aires el que més bé
coneixern per haver-ne Iet una
experiencia personal i, de l'al-

. t ra, perqué és aquest el país
d' América en el qual han exis-
tu rnés agrupacions drarnáti-
ques i on les activitats teatrals
han assolit un grau mes alt de
qualitat i de vitaliiat , de ma-
nera que, a criteri nostre, pOI
ieni. un carácter paradigma-
tic.
, Aixó no obstant , la primera

representació drarnát ica en
catalá que registren les cróni-
ques no ringué lloc al' Argen-
tina sinó a la venia població
de Montevideo (Uruguai), a
finals del rnesd'abril de I'any
1870, quan solament feia tres
rnesos de 1<\ instauració del
nostre reatre a Barcelona. Toi
just tres anys més tard es
munta la primera obra a la ca-
pital de l' Argentina: al juliol
de 1873 hom posava en escena
Les francesilles de Frederic
Soler, al vell teatre Victoria.

Poc temps després, arran
de l'arribada a Buenos Aires
de ConcepcióFernandez i
Victcrina Bedós, actrius que
havien estat molt aplaudides
al teatre Odeon de Barcelona,
foren representades Les joies
de la Roser i Les eures del
mas, amb la participació d'un
grup d'excellents aficionats
(corn diu ~I cronista), els quals
continuaren act uant amb
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bokov, I el teatre. Aquest teatre que sembla que ens fa un
gest de burla ara que hauria de ser el més bo i millor de la
producciá cultural catalana. Fruit de la seva estada entre
nosaltres ha estat la ponencia que va presentar al Con-
grés i que avui us oferim en exclusiva. Les referéncies his-
toriques, pero sobretot les conclusions que ens proposa
en Jordi Arbonés s'han de prendre molt seriosament si
volem anar pel mon amb dignitat perqué ens tractin bé i
com a catalans.

obres catalanes i castellanes
fins I'any 1876, en el qual,
aprofiiant la circurnstáncia de
irobar-se a Buenos Aires el ce-
lebrat actor Teodor Bonapla-
ra dirigint una companyia in-
tegrada per Carlota Frendo,
Rita Carbajo i l'esmentada
Victorina Bedós, el Club Ca-
tala s'erigi en ernpresari i els
demana de donar una repre-
sentació teatral cada mes,
representacions que es
perllongaren durant un any i
migo De les obres que rnurua-
ren al lIarg d'aquesta tempo-
rada, les que mes éxit van ob-
tenir foren: El contramestre,
L 'embolic de cardes, Tal fa-
ras, /001 trabarás i alguna ga-
tada de Pitarra.

Aquest intent , ben reeixit
segons que sembla, d'establir
una continuitat quant a les
representacions teatrals en
lIengua catalana a Buenos
Aires, féu fallida per tal com
I'empresa no ontingué un éxit

económic equiparable a l'éxit
artístic, de manera que la
cornpanyia es desintegra. El
daltabaix econórnic causa la
mort del Club Caralá i la des-
aparició rnorneruánia del nos-
tre teatre a Buenos Aires.

El 1888, el f1amant Centre
Caialá, que acabava d'ins-
raurar un teatre per als afi-
cionats, inicia la representació
d'obres catalanes en dies de
gran solernnitat , si bé al cap
d'un parell d'anys cornenca-
ren d'alternar obres catalanes
amb obres castellanes. És que
el Centre Caialá tenia l'estat-
ge a la «Casa de España», edi-
fici propietat de Lluís Cas-
rells, el qual en féu donació a
l'Estat espanyol arnb la condi-
ció d 'alíotjar perpétuarnent
I'entitat catalana a la planta
baixa, on hi havia la sala de
reatre. Un bon dia, la junta
directiva, animada per un fort
e s p er it pat r ió t ic decidí
comprar I'edifici, tot desem-
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pallegaru-se , aixi, de la pre-
sencia del consolar espanyol
que funcionava en un deis pi-
sos.

La guerra de Cuba, per un
costat, i un període de prospe-
ritat económica a l'Argentina
per I'altre, contribueixen a
incrementar el corrent migra-
tori de Catalunya devers la
puixant república sud-ameri-
cana. L'arribada a Buenos
Aires deis fills de Lleó Foruo-
va, i la de Joan B. Llonch, ac-
tor destacar de I'escena cata-
lana, galvanitzen I'entusiasme
deis afeccionats que cornposa-
ven el Quadre Dramátic del
Centre. S'hi incorporen .Caie-
rina i Arnália Fontova, així
com Victorina Bedós, la pri-
mera de les quals ja cornptava
amb una gloriosa actuació a
Barcelona, on durant quinze
anys havia estat la imprescin-
dible dama jove del nostre
ieatre, i Joan B. Llonch es féu
cárrec de la direcció artística,
La primera quinzena de. se-
tembre de 1896, el nou Qua-
dre Dramátic es presentava
davant el públic amb El ferrer
de tall, A partir d'aquesta da-
ta, les representacions asso-
leixen un ritme regular durant
gairebé dos anys i rnig, en el
curs deis quals <\1 grup munta
una obra cada quinze dies, co-
ronant , d'aquesta manera, la
temporada mes lIarga del tea-
tre catalá a l' Argentina, fins a
aquella data.

A les darreries de I'any
1898, la junta directiva del
Centre Caralá decidí d'ins-
iaurar una ruleta a la saja del
leal re. Aquest fcrt malastruc
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féu que molles famílies
s'alluhyessin de l'entiiat. Els
primers a prendre aquesta de-
cisió foren les germanes Fon-
tova i Joan B. Llonch, sense
la presencia dels quals el
Quadre Drarnátic queda, com
diu el cronista «corn un cos
sense anima». Les representa-
cions es feren esparses i, al
cap de poc, la majoria eren
d'obres castellanes.

La ferma voluntat d'alguns
obstinats d'aquella agrupació
es posa de manifest en diver-
sos intents de fundar una as-
sociació dramática catalana
que actués regularment, un
deis més reeixits deis quals
fou la formació del quadre
Lleó Fontova, I'any 1904, el
qual, pero, nornés arriba "
donar tres funcions.

Afirmació del teatre catalá
amb un propósit de

reivindicació nacional

'1I :

Ben aviat, alguns deis cata-
lans residents i d'altres arri-
bats de poc a Catalunya
s'adonen que I'esperit que
anima la col-lectivitat estava
molt afeblit i no s'adeia amb
l'afany de rerrovació , de revi-
talització del sentiment na-
cional que abrusava la genr a
la nostra terra. El 24 de marc
de 1908 es produeix un fet que
marca tot un can vi en la vida
de tots els catalan s residents a
Buenos Aires i, per exrensió,
els de tots els países d' Améri-
ca. En un café es reuniren 22
catalans amb el propósit
d'arrodonir la idea de crear
una seriosa organització
col-lectiva que dernostrés a
propis i estranys la importan-
cia i la válua de Caralunya, Al
cap de pocs dies, hom feia
pública una declaració, avala-
da ja per 61 signatures. En re-
sum, venien a dir que alió que
pretenien, fonamentalment,
era ter conéixer el periode de
desvetllament moral i mal erial
en tots els ordres de la vida,
com pocs casos s'han donar
semblants en la historia de
cap més poble. Calia, dones,
fundar una entitat que havia
de ser, en cena manera, «una
perita continuació de la pa-
tria, i en la qual, com en ella,
hom hi semis aquella fam de
renovació, aquella febre de
treball, de gestació, de digni-

ficació morali material que
ens posés entre els pobles cap-
davaruers de la civilització
mundial». D'aixó a la funda-
ció del «Casal Catalá»,
Centre de Cultura, només hi
hagué un respir.

Una de les finalitats bási-
ques del flamanl Casal de
Cultura. era fer coneixer els
teatre cat alá amb lota
I'esplendor i la ressonáncia
que li pertocaven. De nou les
circurnstáncies afavoriren el
projecte. Actuava aleshores a
Buenos Aires l'actor barcelo-
ní Esteve Serrador, qui, des-
prés de recórrer América, ha-
.via ancorat a la capital argen-
tina. El teatre Victoria havia
conrractat diversos actors ca-
talans per a la temporada de
1908, Jaurne Capdevila, Car-
me Jarque, Joan Dornénech,
Esperanca Periu, Agustí Mo-
rató i d'altres. Aixi fou pos-
sible de concretar irnrnediata-
rnent l'acord que figura, enrre
d'altres, a I'acta de fundació
del Casal Catalá, que el pri-
mer acte que es fes al Casal
fas donar una represeruació
pública d'una de les millors
obres del reatre caralá modern
a fi de fer conéixer la socierat ..

El principal pr o pó sit ,
dones, d'aquells entusiasies
catalans es materialitza el 4' de
juny de 1908 amb la represen-
tació de La mare de Rusiñol,
al teatre Victoria, un deis rnés
grans de Buenos Aires, sota la
direcció de Jaume Capdevila,
I'eminent actor cómic del Ro-
mea.

L'éxit fou total i, a un mes
escás, hom iniciava un abona-
menr a cinc funcions, en les
quals es represen taren les
obres següents: El nuci i Qui
compra maduixes; La bona
gent iLa marta; La mare eter-
na i Joventut; La mare, El
contramestre i Agencia d'in-
formes comercials. Poc temps
després, organitzaren dues
funcions més a honor de Jau-
me Capdevila i Carme Jar-
que. En la primera es posa en
escena Carme i Sirena i a la
segona, El pati blau i Himne
d'en Riego.

L'any 1909, se succeeixen
les representacions, entre les
quals cal, destacar un horne-
natge a Angel Guirnerá amb
la posada en escena de Sol so-
let, el dia 9 d'agost.

L'any següent, el 1910, un

esdeveniment inesperat so-
mou l'ánim deis catalants de Terra baixa i El mislic, oe tal
Buenos Aires, sobre ive . ro t " t ri arcelona
d'aquells que són arnants e ro' á.a fer-ne 2, r·p,resent¡¡,-
leal re; a les darreries d'abril o· e lt ' .arutats
principis demaig, hom espera La companyia d'Enrique de
I'arribada de Sanriago Rusi- Roasa i Matilde Rivera, l'any
ñol, acornpanyat d'Enric Bor- 1929, mantingué en cartell
ras, Pere Cabré i alguns ac- Seny, amor, amo i senyor
tors més, en el vaixell Argenti- (Cuerdo amor, amo y señor)
na, d' Avel-li Artís, al teatre Ate-

El 22 de juny, se celebra neo, i I'any 1930, al teatre San
una «gran vetllada artlstica», Martín, posaren en escena La
com anuncien els cartells per- llot]a (La culpa de lodos) de
101 Buenos Aires, a horno de J. Millás-Raurell, i Civilitzats,
«1 'eximi escripior i ernineru tjlffmateix (Civilizados) de
drarnarurg», amb la represen- Caries Soldevila, en traducció
tació de L 'hereu escampa, so- de Díaz Canedo ,
ra la direcció de Jaume Cap- L'hivern de I'any 1932,
devila, i escenografia de Vilu- I'actriu Blanca Podesiá féu
mara. Enrie Borras recita el una gira per les províncies ar-
monóleg de Rusiñol El presti- geruines, duern-hi Maria Ro- '
digitador. sao

Durant aquest any (1910), Hi ha hagut altres actrius i
les representacions es ruante- acrors argentins que han
nen al ritme de l'any anterior representar obres catalanes,
pero en el curs deis sis anys se- corn ara Camila Quiroga,
güents, el teatre caralá a Gloria Ferrándiz, Eva Fran-
Buenos Aires s'esllangueix. ca, Mecha Ortiz, López La-

Tanmateix, tot aquest re- gar, al qual nosaltres rnareixos
nou, causat per I'arribada de haviern viSI en una adaptació
destacats directors i aciors ca- de Terra baixa per a la televi-
talans, i de Santiago Rusiñol, sió argentina a principis de la
havia de desveillar l'inrerés década de 1960.
deis directors i actors argen- Entre el mal erial gráfic del.
tins pel nostre teatre, de tal Museu Nacional de l'Instirui
manera que alguns d'ells mal- del Teatre de Buenos Aires,
den per incorporar obres cata- hem trobai una fotografia
lanes tradurdes a Ilurs reperro- d' Angel Guirnerá dedicada a
ris habit uals. Pablo Podesrá amb aquesrs

L'any 1911, Pablo Podesiá rnots: «A Pablo Podestá, en
donava a conéixer Tetra nombre del Manelich catalán
Baixa, peró no en la tradi- al Manelich de las tierras ar-
cional traducció de José Eche- gentinas, felicitándole por su
garay, sino en la de I'escriptor arte maraviltoso , Angel
i horne de rearre Camilo Vi- Guitnerá»,
dal, la qual és una versió
adaptada a la ruralia argerui-
na. Blanca Podesiá hi encar-
nava la Marta i d'altres papers
irnportants eren interpretars
per Alippi, Mangiante i
Buschiazzo , També represen-
taren, peró , la versió d'Eche-
garay.

L'any 1912, Guillermo Bar-
taglia , qui també havia fet
Terra baixa, inaugura la iem-
parada del teatre Apolo amb
La festa del blat , traduida per
Angelina Pagano, aciriu que
I'havia representada en italiá
a Barcelona i a Italia, amb
Ferruccio Caravaglia, i així
rnareix havia encarna! la Mar-
ta de Terra baixa.

José Górnez, actor que
morí el 1938, es vantava de dir
que els seus cavalls de batalla
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Continu'ilat en el període
1916-1936

La represa, peró, després
d'aquell esllanguiment, no tri-
ga a. produir-se. Tan bon punt
el Casal Caialá cornptá amb
una sala de teatre dins l'estar-
ge, se succeiren les representa-
cions a un ritme aproximar
d'una per mes. Durant aquest
periple, els directors foren di-
versos, entre els quals cal des-
tacar Gregori J. Silvestre i Ra-
rnon Mas, el qual dirigia tarn-
bé un esbart infantil que era
un auténric planter d'actors i
d 'actrius.

El 14 d'abril de 1924, l'ac-
tor Enrie Borras encarna el
Manelic de Terra baixa en una .



remarcable interpretació, per
bé que la seva figura gairebé
resta eclipsada pe! magnífic
elenc que el secunda, segons el
t.estimoni d'alguns especia-
dorso Tarnbé fou un ter sensa-
cional la retransmissi6 per
l'audici6 radial «L'hora cata-
lana» de La nit de I'amor (A.
Guirnerá i Enrie Morera), so-
listes icor dirigits pel mestre
Erne-t Sunyer, celebrada e! 8
de marc de 1931. 1 cal consig-
nar, encara, un altre esdeveni-
ment memorable: amb motiu
de commemorar el cinquarue-
nari de la mort de Richard
Wagner, el 21 d'octubre de
1933, Ramón Mas, amb la
coHaboraci6 de Montserrat
Bartrés, dirigí una adapiació
del Lohengrin, a cura de Jo-
aquim Pena i Xavier Viura,
intepretat per la mainada que
constituía I'esbart infantil.

-Ó, AIllarg d'aquest període es
representaren obres d' Avel-li
Artís, Josep Burgas, Goldoni,
Guirnerá, Ignasi Iglesias, Puig
i Ferr ater , Adr iá Gual,
Hauptmann, Ibsen, Apel-les
Mestres, pous i Pagés, Rusi-
ñol, Ventura i Gassol, Sa-
garra, Caries Soldevila, Fre-
deric Soler i d'altres.

Una ullada als títols de les
obres representades, algunes
dos, tres i quatre cops, ens fa-
rá veure la inquietud deis res-
ponsables de les programa-
CiO;IS, tant per fer un teatre
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dalt nivel! com per Ier-se ressó
de les novetats teatrals de la
terra l!unyana (Roser florit de
Sagarra fou posada en escena
el maig de 1936 i havia estar
estrenada a Barcelona el 35).
.Aixi rnateix, endevinem un
afany per donar a conéixer
obres que traduissin una pre-
ocupaci6 pels problemes so-
cials i patriótics, tal com ho
dernostra l'atenci6 dedicaca a
Josep Burgas i a Ignasi lglé-
sias (El cor del poble fou
representada sis vegadesl).

Significació de
les funcions teatrals durant

la guerra de 1936-39

Als anys de la guerra, les
funcions teatrals que organit-
za el Casal Catalá de Buenos
Aires assoleixen una significa-
ció més alta i un paper que
s'adiu amb IOta I'activitar que
els catalans conscients de la
tragedia que vivia el nostre
poble desenvolupaven per tal
de brindar ajut a les víctimes
de les Fúries que assolaven la
patria.

El 7 de novembre de 1938,
en sessió organitzada pel Co-.
Inité Llibertat, institució cre-
ada expressament per ajudar
les victirnes de la con tesa , es
representa L 'anima és meya
de Guirnerá, a profit deis or-
fes de guerra: el 4 de de-

sembre del mateix any, i amb
Margarida Xirgu en el paper
de Blanca, al teatre Polite-
ama, posaren en escena Mar i
cel, a profit de la Llar de l' Ac-
tor Vell de Catalunya.

Aquest compromís i aques-
ta solidaritat perduraren des-
prés de la desfeta, de cara a
lexili: el6 d'abril de 1940, per
exemple, representaren Els
camins d'Antigona d' Ambro-
si Carrion, a profit deis
intel-lectuals catalans exiliats.

El 1940 es produeix un fet
rernarcable. Per tal d'evitar
que l'edifici del Centre Catalá
(on durant aquests anys tarn-
bé feien teatre, si bé d'una
manera esparsa i d'un nivel!
artístis més baix) caigués en
mans d'elements franquistes,
els socis del Casal es fusiona-
ren amb els del Centre i així '
nasqué I'actual Casal de Cata-
lunya. .

El govern argerui d'alesho-
res simpatitzava amb la dicta-
dura franquista; contra-
riament al que sentia el gruix
de la població, que durant el
curs de la guerra s'havia rnos-
trat partidari de la República.
De tal manera, ele exiliats ca-
talans que tan bona acollida
reberen a Méxic i a Xile, per
exemple, trobaren, en canvi,
·les portes tancades a l' Argen-
tina. Foren molt pocs, dones,
els catalan s que s'hi asilaren,
pero entre aquests n'hi havia
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que havien fet teatre a les
agrupacions d'afeccionats
deis centres de barri de Barce-
lona i així aportaren l'expe-
riéncia adquirida al nou
Quadre Escénic del Casal de
Catalunya, el qual anava in-
corporant , a més, actors sor-
gits de I'Esbart i del Quadre
infantil que dirigia l'incornpa-
rabie Ramon Mas.

El reatre que es fará a la sa-
la d'aquest nou estatge.. du-
rant molts anys, es caracterit-
za per la representaci6 reitera-
da de les obres d'aurors que
podríem ano menar «clássics»
de l'escena catalana: Pitarra,
Guirnerá, Rusiñol, Sagarra ... ,
sota la direcció deis ja esrnen-
tats Silvestre i Ramon Mas, i
d'altres com ara: Joan Saga-
la, Santo Ferry i Ramon Ribe-
ra.

Incidencia deis Jocs Florals
de I'exili en la renovaeló

deIs repertoris teatrals
. (1941-1960)

L'any 1952 assumí la direc-
ci6 del Quadre Escénic del
Casal de Caialunya Joaquim
Moreno. El cas d'aquest di-
rector i actor mereix una aten-
ció especial, car fou ell qui
inicia una moderada renova-
ci6 del repertori del grupo
Nascut a PalafrugeIl el 24 de
febrer de 1909, de pare anda-
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lús i mar e catalana, quan te-
nia quatre anys la seva família
es trasllada a Franca, on Mo-
reno fa els estudis primaris i
cursa els primers anys de se-
cundari, interromputs pel fet
d 'un nou trasllat familiar,
aquest cop devers l' Argenti-
na. En arribar a aquest país,
Moreno prácticament no sap
parlar catalá, pero aviat
s'oricntu cap al Casal Calalú
i, de mica en mica, es farni-
liartiza de nou amb aquella
lIengua que només havia bar-
botejat els primers anys de la
seva vida. Les primeres armes
escéniques les fa en grups es-
tudiantils i després cornenca a
actuar en les sessions de «Te-
atre Íntim» que dirigia Ra-
mon Mas.

La primera obra que posa
en escena fou L 'altre amor de
Josep M. Poblet, a la qual
aviar en seguiren d'altres. Pe-
ro, en aquesta nova etapa del
teatre catalá a Buenos Aires,
els Jocs Florals instaurats a
l'exili e1,1941, per iniciativa de
I'escriptor Mas i Parera, cons-
titueixen la font que li propor-
ciona a Joaquim Moreno una
serie de textos durant un
període que arriba ben bé fins
al 1960: Fira de desenganys de
Xavier Benguerel, Premi Fas-
tenrath, 1941; Crim en el lea-
tre de Josep M. Poblet, Premi
lgnasi lglésias, Historia senti-
mental, de Xavier Amorós,
Premi Ignasi Iglésias, 1958,
etc.

TEATRE CATALA
DE POSTGUERRA

--__\!iIY-.lf Decadencia

A partir del 1967, hom pOI
apreciar una sensible minva
en el nombre de represen la-
cions i, les cinc o sis obres per
temporada, que es rnuruaven
en els darrers anys, es re-
dueixen a tres, i a partir de
1970, arriba a una sola per
any.

El can vi . econórnic favo-
rable que es produeix a Cala-
lunya, consiitueix un est irnul
per a retornar a la patria, i
són rnohs els caialans que
abandonen l' Argentina. Aixi,
el nucli d 'aciors es veu forca
afeblit , la qual cosa repercu-
ieix sensiblerneru en el nivell
de les represeruacions i en fa-
rninvar les possibilitats de
posr en escena deterrninades
obres .'

~~
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Adaptacié
a la nova conjuntura

Obra Cultural Catalana,
ateneru a les dificultars que
plan leja aquest estar de coses,
intenta d 'assajar una nova
t'o rrn a : el t e at r e lle g it .
D'aquesia manera, a partir
del 1966 i al llarg de deu o
doize anys presenta: EXIJde,
de Baliasar Porcel; La mate-
ta, de Rafael Tasis; Els espies,
de Ricard Sal val ; Homes i
No, de Manuel de Pedrolo:
Preguntes i respostes sobre la
"ida i la 11101'/ de Francesc
Layret, de M. A, Capmany i
Xavier Rorneu ; Historia
d'una guerra, de Balrasar
Porcel; Dos quarts de cinc, de
M. A. Caprnany. Tarnbé
munta Técnica de cambra, de
Manuel de Pedrolo i El re-
taule del flautista, de Jordi
Teixidor.

conscieru, de Moreno, i que
en el nostre cas obeia a una
franca prerneditació de fer co-
néixer aquelles obres que
produien els aurors caralans
de postguerra. De manera
que, en un lapse de tres anys,
després d'haver dirigit per pri-
mer cop una obra clássica
com L 'estudiant de Vic, rnun-
iávem: La nostra mort de ca-
da dia, de Manuel de Pedrolo
(estrena universal); Parasce-
ve, de Blai Bonet; Antigona,
de Salvador Espriu; Es pe-
rillós fer-se esperar, de Josep
M. Espinas; Nord enllá, de
Ricard Salvat, i una adapiació
á'Otetío en col-laboració amb

Jordi Solé, qui també dirigia
una adaptació de Maria Rosa.

Paral·lelament, Francesc
Amó, que considerava que
rambé calia incorporar aurors

csuangers contemporanis, di-
rigia La llicá i El rinoceront
d'Eugene lonesco i Tragedia
de per diure,de E; Figueirado
(en t raducció del mateix Ar-
nó), El senyor Bonhome i els
incendiaris (de Max Frischt
(t raducció de Cortada i Bas
Colomer).

A partir del 1964, Joaquim
Moreno reprén la tasca de di-
rector rot decanranr-se marca-
dameru cap a les obres del te-
arre universal i munta La do-
na del forner de Pagnol (t rad:
d 'Eugeni Judas), lrma la
dolca, Fi de setmana de l'ar-
geru i Roberto Cossa (traduc-
ció de Bas Colomer); Del pont
estant, d'Arthur Miller; La
gala damunt la teulada i Un
tramvia anomenat Desig; de
Tenesee Williams (traducció
de Jordi Arbonés), per bé que

lncorporació de nous autors
de postguerra i del teatre

universal ~

La tímida p u b l ic aci ó

d'obres teatrals als Paísos Ca-
talans li proporciona nous
textos, com ara Tu i l'hipocri-
la de M. A. Capmany; La set
de la terra de Jordi Pe re Cer-
da o Guspireig. d'estrelles de
F. Lorenzo Gazia, i alguna
traducció, corn Pigmaliá de
Bernard Shaw, en adaptació
de Joan Oliver.

A mitjans del 62, Joaquim
Moreno hagué de renunciar
lemporariament a la direcció
del Quadre Escénic del Casal
de Catalunya.

Aquesta circumsráncia ens
oferí I'oportunirat de dur un
pas més enllá aquest propósit
de renovació, més o menys

Estética del teatre caralá
a América

Llevar d 'alguns actors i di-
reciors professionals que ac-
tuaren a les darreries del segle
passat ,i als primers anys de
l'actual, en general la gen:
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que s'ha dedicar al teatre en
aquestes terres eren afee-
cionats. Mancats d'una for-
rnació sistemática, els acturs i
ádhuc els directors es guiaven
més que res per la intuíció , i
peques vegades han demos-
trat la inquietud d 'adaptar
técniques d'actuació o de di-
recció com les propugnades'
pels grans reórics del reatre.
Tanrnateix, les cróniques re-
gisr ren act uacions i posades

.,.
','tes', de tal manera que, pel

'que fa al nostre cas particular,
tOt fa suposar que estern assis-
tint a l'agonia del ieatre catalá
i en lIengua catalana a Améri-
ca.

La interrelaci6 que, ho hern
vist , en alguna mornent exisria
entre el nostre iearre i el teatre
del país americá és en l'ac-
rualitat del rot nul-la. En tot
cas, la influencia haurá d 'irra-
diar directarnent deis Parsos
Catalans, mitjancant la pre-
séncia d 'agrupacions catala-
nes als festivals i encontres
teatrals que se celebrin en
aquestes terres, sempre i quan
hi participin en nom i repre-
seruació del govern autónom
de la Generalitat, altrament,

. no són considerats caralans,
sino ras i pla «espanyols»
(corn s'ha esdevingut enguany
als Esiats Units amb Els
Joglars (Teledeum) i a Córdo-

en escena memorables, d 'al-
gunes de les quals n'hem estar
tesrimonis.

Els rnuntatges han seguir la
línia Iradicional, sense inrent
d'experimentació de cap me-
na,. prácticarnent rot al llarg
deis períodes exarninats. Dins
d'aquest estil , peró , s'han ca-
racteritzat per una gran digni-
tat i un bon gust indiscutible.

Conclusió

La manca de corrents mi-
gratoris envers América, les
d if ic u l t at s económiques
d'aquesis parsos, les noves
formes de vida que s'han im-
posar els darrers anys (degut a
les distancies enormes, la TV,
I 'afeblirneru de les relacions
socials, erc.) contribueixen a
dissipar les activitars culturals
de les col-leer ivitats est range-

\I&1!~:fl{Sj'fP&li e Barcelona
esce- •

nógr arutats
panyies espanyoles que hi vé- ,
tren no constitueixen cap me- . I

na d'aporl netament catalá ni
renen cap mena de transcen-
déncia a favor de la difusi6 i
coneixement de la dramatúr-
gia catalana dins els árnbits
americans.

En resum: mentre els Pa'i-
sos Catalans no tinguin un Es-
rat propi , amb representació
diplomática arreu del rnón, la
projecci6 de la cultura catala-
na i, dones, del teatre caralá a
I 'exterior no arribará a qua-
llar majo .

JORDl AR,BONÉS

2,

t;:ndergues ñlosóñques (1)
A ca els meus sogres tenen un gato Diuen que és molt

bonic perqué lIueix un cert «pedigree». A mi no m'agra-
da gens; se'm fa antipática, sobretot, la seva puresa ra-
cial. No sé ben bé per que (ni vull que els psico-sociólegs
m'ho expliquin), pero si l'waristocrácia de sang» és alió'
que veig en aquella bestiola, no em diu res. Potser per
aixó em desagrada tanto Com que és de raca, el gat de ca
la meya sogra se m'afigura d'una animalitat Absoluta.
- Tanmateix he de reconéixer que, de vegades, quan la
meya perplexitat voldria esdevenir filosófica, el faig ob-
jecte de frívoles reflexions. L1avors m'adono que mai
comprendré el seu vegetar isolat, gairebé alié als de la se-
va especie i nogensmenys integrat en la comunitat huma-
na. És un bon trencac1osques! - Esta vist que la meya ac-
titud envers els animals només sap ser projectiva. us COI;l-

fesso que he arribat a I'extrem de considerar-los subjec-
tes de moralitat. 1 no us penséssiu pas que m'enutgen es-
pecialment les «corridas» de toros. Les trobo massa dra-
mátiques i, malgrat tot, prou respectuoses ... al capda-
vall, no m'interessen. A mi el que em molesta és veure
l'espectac1e circenc d'un 6s vestit fent sumes i restes. De
debó que ho sento per 1'6s. No puc fer-hi més. Entenc
tan poc les bésties que ádhuc hi comparteixo de bon grat
els beneficis de la Ilhrstració. .

... ... ...
A casa del meu «jefe» tenen una filipina. És una noia

molt agradable (totes les filipines que conec en són; més
m'estimo ignorar-ne la ra6), pero bo i deixant de banda
la qüestió de la raca -que ja és molt deixar, mal ens
pesi-Ia filipina mai no acabara de quallar en aquella ca-
sa. No solament hi ha un problema de classe. Tampoc,
peró, d'idioma: en aixó, la major part d'aquestes minyo-
nes, que tenen I'anglés com a segona llengua, ultrapassen

-! Ij ,1\ ,

MERC~ E,IUS

la cultureta de lIurs senyors. Jo diria que és més aviat una
diferencia de sensibilitat. Evidentment, en darrer terme,
una diferencia de cultura. -Peró, ja que no podem con-
versar gaire amb elles, podem parlar-ne, pensar-hi, fis i

. tot. Arribarem a la conclusió que, si els-ensenyávem filo-
sofia, es convertirien ben de pressa al hegelianisme. Hom
ha de fruir sa temporalitat tota d'una peca per aguantar
indefinidament tan lIuny de la família i del propi país.
No sé si les pobrissones s'ho arreglen passant-se els dies i
confegint-se un temps alhora més o menys passador. Em
sembla que deu ser molt més fácil estudiar Hegel que no
pas viure'I-. Ara com ara,les meves delicades conces-
sions teóriques, a la filipina d'allá on treballo i a mi, no
ens serveixen per a comunicar-nos. Malgrat tot, aquest
matí l'he entesa -cosa estranya-, en veure com surava
als seus ulls una última espuma d'animalitnt. Se Ii acaba
de morir el pare. De sobte, el seu temps d'estira i arronsa
ha esdevingut pura materialitat d'un espai intransitable.
No pot viatjar al seu país; on ell encara hi éso Avui, un
cop més, m'avergonyeixo de la seva impotencia.

La quarteta (informalj
d'en JEP

UN PRODIGI, L'HOME!
Déu n 'hi do, senyor Obiols,
de les galtes que tragina: '
.com més va més bé domina
l'art de prendre'ns per mussols.

(819)
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