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Jordi Arbones

Inici de les representacionsen catal~ al Plata

Si-bé el títol d'aquest treball és: "El teatre deIs catalans a-l'eKili america",
cal assenyalar que, de fet, l'estudi el centrarem a 1 'Argentina, per tal com, d'una
banda, és el teatre en catala que s'ha representat a Buenos Aires el que més bé co-
neixem per haver-ne fet una experiencia personal i, de l'altra, perque és aquest
el país d'America en el qual han existit més agrupacions dramatiques i on les acti-
vitats teatrals han assolit un grau més alt de qualitat i de vitalitat, de manera
que, a criteri nostre, pot tenir un caracter paradigmatic.

Aíxo no obstant, la pr imera representacdó dramatica en catala que registren les
crorriques no tingué llae al' Argentina sinó a la ve'ína població de Montevideo (Uruguai) ,
a finals del mes d'abril de l'any 1878, quan solament en feia tres de la instauració
del nostre teatre a Barcelona. Tot just tres anys més tard es rnunta la primera obra
a la capital 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 Concepció Fernandez i
VictoriTIa Bedós, actrius que havien estat molt aplaudides al teatre Odeon de Barce-
lona, foren representades Les joies de la Roser i Les eures del mas, amb la parti-
cipació d'un grup d'excel.lents aficionats (com diu el cronista), els quals continua-
ren actuant amb obres catalanes i castellanes fins l'any 1876, en el qual, aprofitant
la circumstancia de trabar-se a Buenos Aires el celebrat actor Teodor Bonaplata di-
rigint una companyia integrada per Carlota Frendo, Rita Carbajo i l'esmentada Victorina
Bedós, el Club Cata11 s'erigí en empresari i els demana de donar una representació
teatral cada mes, representacions que es perllongaren durant un any i migo De les
obres que muntaren al llarg d'aquesta temporada, les que més exit van obtenir foren:
El contramestre, L'embdlic de cardes, Tal faras, tal trabaras i alguna gatada de Pi-
tárrá ,

Aquest intent, ben reeixit segons que sembla, d'establir una continuTtat quant a
les representacions teatral s en llengua catalana a Buenos Aires, féu fallida per tal
com l'empresa no obtingué un exit economic equiparable a l'exit artístic, de manera
que la companyia es desintegra. El daltabaix economic caus~ la mort del Club Catala
i la desaparició nomentania del nostre teatre a Buenos Aires.

El 1888, el flamant Centre Catala, que acabava d'instaurar un teatre per als afi-
cionats, inicia la representació d'obres catalanes en die s de gran solemnitat, si bé
al cap d'un parell d'anys, comenqaren d'alternar obres catalanes amb obres castella=
nes. Es que el Centre Catala tenia l'estatge a la "Casa de España", edifici propie-
tat de Lluís Castells, el qual en féu donació a l'Estat espanyol amb la condició
d'allotjar perpetuament l'entitat catalana a la planta baixa, on hi havia la sala de
teatre. Un bon dia, una junta directiva animada per un fort esperit patridtic decidí
comprar l'edifici, tot desempallegant-se, així, de la presencia del consolat espanyol,
que funcionava en un deIs pisos.

La guerra de Cuba, per un costat, i un període de prosperitat economica a l'Argen-
tina, per l'altre, contribueixen a incrementar el corrent migratori de Catalunya de-
vers la puixant república sud-americana. L'arribada a Buenos Aires deIs fills de Lleó
Fontova, i la de Joan B. Llonch, actor destacat de l'escena catalana, galvanitzen
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l'entusiasme deIs afeccionats que composaven el Quadre Drarnatic del Centre. S'hi in-
corponen Caterina i Am~lia Fontova, així com Victorina Bedós, la primera de les quals
ja comptava amb una gloriosa actuació a Barcelona, on durant quinze anys havia estat
la imprescindible dama jove del nostre teatre, i Joan B. Llonch es Féu carr ec de la
direcció artística. La primera quinzena de setembre de 1896, el nou Quadre Dramatic
es presentava davant el públic arnb El ferrer de tall. A partir d'aquesta data, les
representacions assoleixen un ritme regular durant gairebe dos anys i mig, en el curs
deIs quals el grup munta una obra cada quinze dies, coronant, d'aquesta manera, la
temporada mes llarga de teatre catal~ a l'Argentina, fins aquella data.

A les darreries de l'any 1898, la junta directiva del Centre Catala decidí d'ins-
tal-dar una ruleta a la sala del teatre. Aquest fet malastruc féu que mol tes famílies
s'allunyessin de l'entitat. Els primers a prendre aquesta decisió foren les germanes
Fontova i Joan B. Llonch, sense la presencia deIs quals el Quadre Dramatic queda,
com diu el cronista, "com un cos sense ~nima". Les representacions es feren esparses
i, al cap de poc, la majoria eren d'obres castellanes.

La ferma vóluntat d+al.guns.obstinats d'aquella agrupació es posa de manifest en
diversos intents de fundar una associació dramatica catalana que actues regularment,
un dels mes reeixits dels quals fou la formació del quadre "Lleó Fontova", l'any 1904,
el qual, perd, nomes arrib1 a donar tres funcions.

Afirmaciódéltéatrécatala -ambunpropbsit dé réiv indicació nacional
Ben aviat, alguns deIs catalans residents i d'altres arribats de poc de Catalunya

s'adonen que l'esperit que animava la col.lectivitat estava molt afeblit i no s'adeia
amb l'afany de renovació, de revitalització del sentiment nacional que abrusava la
gent a la nostra terra. El 24 de mar~ de 1908 es produeix un fet que marca tot un can-
vi en la vida de tots els catalans residents a Buenos Aires i, per extensió, els de
tots els pa1'.sosd'America. En un caf~ es reuniren 22 catalans amb el propos i.t d'arro-
donir la idea de crear una seriosa organització col.lectiva que demostres a propis i
estranys la import~ncia i la valua de Catalunya. Al cap de pocs dies, hom feia públi-
ca una declaració, avalada ja per 61 signatures. En resum, venien a dir que allo que
pretenien, fonamentalment, era fer coneixer el període de desvetllament motal i mate-
rial entots els ordres de la vida, com pocs casos s'han donat semblants en la histdria
de cap mes poble. Calia, doncs, fundar una entitat que havia de ser, en certa manera,
"una pet i.ta cont inuac.ió de la pat'rip,~i en la qual, ~ coro,en ella, hom hi sentís aquel-
la fam derenovació, aquella febre- de treball, de gestació, de dignificació moral l
material que ens poses entre elspobles capdavanters de la civilització mllndial".
D' ., 1 f da .~ d 'alXO a a un ClO el "Casal Catala", Centre de Cultura, nomes hi hague un respiro

Una de les finalitats basiques del flamant Casal Catala era fer co~~ixer el teatre
catal~ amb tota l'esplendor i la ressonancia que li pertocava. De nou les circumstán-
cies afavoriren el projecte. Actuavaaleshores a Buenos Aires l'actor barceloní Esteve
Serrador, qui, després de -recórrer America, havia ancorat a la capital argentina. El

teatre Victoria havia contractat diversos actors catalans per a la temporada de 1908,
Jaume Capdevila, Carme Jarque, Joan Domenech, Esperan~a Periu, Agustí MOrató i d'al-
tres. Així fou possible de concretar bmnediatament l'acord que figura, entre d'altres,
a l'acta de fundació del Casal Catal~, que el primer acte que fes el Casal fos donar
una representació pública d'una de les millors obres del teatre catala modern a fi
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de fer coneixer la societat.
" "

El principal propOsit,doncs, d'aquells entusiastes catalans es materialitz'a el
4 de juny de 19Q8 amb la representació de Lamare de Rusiñol, al teatre Victoria,
un del s més grans de Buenos Aires, sota la direcció de .Jaume Capdevila, l"eminent
actor cbmic del Romea.

L'exit fou total i, a un mes escas, hom iniciava un ab6nament a cinc funcions,
en les quals es representaren les obres segUents: "Elnuvi i"Quicompra maduixes;
LabdIiagent iLani.dtta;Léimare "eterna iJdveritut;Léi 'mare , "El contramestre i Ag'Em-
ciad'iIifdrmescdni.ercials. Poc temps després, organitzaren dues funcions més a honor
de Jaume Capdevila i Carme Jarque. En la primera es posa en escena Carme i Sirena,
i a la segona, Elpatiblau iHini.Iled'eriRiego.

L'any 1909, se succeeixen les representacions, entre les quals cal destacar un
homenatgea Angel Guimera amb la posada en escena de Sdl sdlet, el dia 8 d'agost.

L'any seguent, el 1910, un esdeveniment" inesperat sornmou l'anim deIs catalans de
Buenos Aires, sobretot d'aquel1s quesón amants del teatre: a les darreries d'abril
o principis demaig, hom espera 1 'arribada de Santiago Rusiñol, acompanyat d'Enrie
Borras, PereCabré i alguns actors més, en el vaixellAtgeritina.

El 22 de juny, se celebra una "gran vetllada artística",com anuncien els car-
tells pertot Buenos Aí.res , a honor de "1' eximi escriptor i eminent dramaturg", amb
la representació de Vherel.i escéinipa,sota la direcció de Jaume Capdevila, i esceno-
grafia de Vilumara. Enric Borras recita el monól eg de RusiñolEl prestidigitador.

Durant aquest any (1910), les representacions es mantenen al ritme de l'any an-
terior, perb en el curs deIs sis anys segUents, el teatre catala a Buenos Aires .
s'esllangueix.

Tanmate ix, tot aquest renou, causat per l'arribada de destacats director s i ac-
tors catalans, i de Santiago RusiÑol, havia de desvetllar l'interes deIs directors
i actors argentins pel nostre -teatre, de tal manera que alguns d'ells malden per in-
corporar obres catalanes tradu~des a llurs repertoris habituals.

L'any 1911, Pablo Podestá donava a con~ixerTerrabaixa, pero no en la tradicio-
nal traducció de José Echegaray, sinó en la de l'escriptor i home de teatre Camilo
Vidal, la qual ésuna versió adaptada a la ruralia argentina. Blanca Podestá hi en-
carnava la Marta:,1id' altres papers importants eren interpretats per Alippi, Man-

giante i Buschiazzo. També representaren, pero, la versió d'Echegaray.
L'any 1912, Guillermo Battaglia, qui també havia "fetTerrabaixa, inaugura la tem-

porada del teatre Apolo amb La festadelblat, traduída per Angelina Pagano, actriu
que l'havia representada en italiá a Barcelona i a Italia, amb Ferruccio Caravaglia,

I

1 així mateix havia encarnat la M:l.rtade Te'rraBa ixa .
José Gómez, actor que morí el 1938, es vantava de dir que els seus cava1ls de

batalla eren les yersions castel1anes de TerrabaiXa iElni.iitic, de tal manera que
de la pr-imera arr~'a a fer-ne217 representacions en una temporada.

La. compariyia d"Enrique de Rosas i Matilde Rivera, I.'any 1929, mantingyé en carte11
~/A tr~tL Artltr Mo6"Seriy,éinidr;éini.di seriyor (CUerdo amdr; éini.d"y señor) d 'Ave1.1rrtís ,A al teatre Ateneo,

i l'any 1930, al teatreSan Martín,posaren en escena "La. "lldtja (Léicu1pa de todos)
de J. Millás-Raurell, iCivilitiats, "téirini.éiteix"(Ci.vi.Li.zados)de Car les Soldevila,
en traducció de Díaz Canedo.

L'hivern de l'any 1932, l'actriu Blanca Podestá féu uaa gira per les provincies
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argentines, duent-hi Héi.tiéi.Rosa.
Hi ha hagut altres actrius i actor s argentins que han representat obres catalanes,

com ara Camila Quiroga, Gloria Ferrándiz, Eva Franco, Mecha Ortiz, López Lagar, al
qual nosaltres mateixos havíem vist en una adaptació de Tertabaixa per a la televisió
argentina a principis de la decada de 1960.

Entre el material grafic del Museu Nacional de l'Institut del Teatre de Buenos Aires,
hem trobat una fotografia d'Angel Guimer~ dedicada a Pablo Podestá amb aquests mots:
"A Pablo Podestá, en nombre del Manelich catalán, al Manelich de las tierras argentias,
felicitándole por su arte maravilloso, Angel Cuimera".

C6Iitmui tat eIié1petícide 1916':1936

La represa, pero, després d'aquell esllanguiment, no triga a produir-se. Tan bon
punt el Casal CAtala compt~ amb una sala de teatre dins l'estatge, se succefren les re-
presentacions a un ritme aproximat d'una per mes. Durant aquest periple, els directors
foren diversos, entre els quals cal destacar Gregori J. Silvestre i Ramon Mas, el qual
dirigia també un esbart infantil que era un autént ic planter d 'actors id' actrius.

El 14 d 'abril de 1924, l'actor Bnr i.cBorras encarna el M.án'elicde Terra baixa
en linaremarcable interpretació; per bé que la seva figura gairebé rest~ eclipsada pel
magnífic elenc que el secundá, segons el testimoni d'alguns espectadors. També fou un
fet sensacional la retransmissió per l'audició radial "L'hora catalana" de La nit de
1 'amor CA. Cuímera i Enric Morera}, solistes icor dirigits pel mestre Ernest Sunyer,
celebrada el 8 de marc de193l. I cal consignar, encara, un altre esdeveniment memora-
ble: amb motiu de conmemorar el cinquantenari de la mort de Richard Wagner, el 21

d'octubre de 1933, Ramon Mas, amb la col.laboració de Montserrat Bartrés, dirigí una
adaptació del Lcihertgtin,a cura de Joaquim Pena i Xavier Viura, interpretat per la mai-
nada que constitula l'esbart infantil.

Al llarg d'aquest període es representaren obres d'Avel.lí Artís, Josep Burgas, Goldoni,
Guimera , Ignasi Iglesias, Puig i Ferrater, Adria Gual, Hauptmann, Ibsen, Apel.les Mestres,
Pous i Pages, Rus iñol , Ventura i GAssol, Sagarra, CarIes Soldevila, Frederic Soler i
d 'altres.

Una ullada als titols de-les obres representades, algunes dos, tres i quatre cops,
ens fara veure la inquietud deIs responsables de les programacions, tant per fer un
teatre d'alt nivell com per fer-se resso de les novetats teatrals de la terra llunyana
·(Rciset·:flotitde Sagarra fou posada en escena al maig de 1936 i havia estat estrenada
a Barcelona el 35). Així mateix, endevinem un afany per donar a cone ixer obres que tra-
dUlssin una preocupació pels problemes socials i patri6tics, tal com ho demostra l'aten-
ció dedicada a Josep Burgas i a Ignasi Iglesias (E1ccitde1pcible fou representada sis
vegadesl )

Significacióde1esftiriciciIisteatta1sdutartt 1aguetrade 1936-39
Als ~ys de la guerra, les funcionsteatrals que organitza el Casal Catala de Bue-

nos Aires assoleixen una significació més alta i unpaper que s'adiu amb tota l'acti-
vitat que els cata~s conscients de la tragedia que vivia el nostre poble desenvolupaven
per tal de brindar ajut a les víctimes de les Fúries que ass~en la p¿tria.

El 7 de novembre de 1938, en sessió organitzada pel Comite Llibertat, institució
creada expressament per ajudar les víctimes de la contesa, es represent~ L'ánima és meya
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de Cuimerá, a prof'i.t'del s orfes de guerra; el 4 de desembre del mate ix any, i amb Mar-
garida Xirguen el paper de Blanca, al teatre Politeama, posaren en escena Mar i cel,
a profit de la Llar de 1 'Actor Vell de Catalunya.

Aquest compromís i aquesta solidaritat perduraren després de la desfeta, de cara a
l'exili: el 6 d'abril de 1940,per exemple, representarenElscamins 'd'Antígona d'Am-
brosi Carrion, a prof'í t del s Inte.L'l.ectualscatal ans exiliats.

El 1940 es produeixun fet remarcable. Per tal d'evitar que l'edifici del Centre
Catala (on durant aquests anys també feien teatre, si bé d'una manera esparsa i d'un
nivell artístic més baix) caigués en mans d'elements franquistes, els socis del Casal
es fusionaren amb elsdel Centrei així nasqué l'actual Casal de Catal~ya.

El g9Frn argentí d'aleshores.s:impatitzava amb la dictadura franquista, contrariament
al que sentia el gruix de la població, que durant el curs de la guerra s'havia mostrat
partidari de la República. De tal manera', els exiliats catalans que tan bona accbllida
reberen a Méxic i a Xile, per exempl.e, trrobaren, en canvi, les portes tancades a 1 'Ar-
gentina. Foren molt pocs, dones, els catalans que s'hi asilaren, per~ entre aquests
n'hi havia que hav.ien fet teatre a les agrupacions d'aficionats deIs centres de barri
de Barcelona i així aportaren l'eXperiencia adquirida al nou Quadre Escenic del Casal
de Catalunya, el qual anava incorporant, a més, actors sorgits de l'Esbart i del Quadre
infantils que dirigia l'incomparable Ramon Mas ,

El teat~e que es fara a la sala d'aquest nou estatge, durant molts anys, es carac-
teritza per la representaci6 reiterada de les obres d'autors que podríem anomenar "cl~s-
sics" de l'escena catalana: Pitarra., Gu:imera, Rusiñol, Sagarra ..., sota la direcció
deIs ja esmentats Silvestre i Ramon Has, i d'altres com ara: Joan Sagal¿, SAnto Ferry i
Ramon Ribera.

'Xncidénciade1sJdcsFldta1sde1'exilien1atendvaciódelsrepertoris teatral s
, (1941-1960)

L'any 1952 assumí la direcció del Quadre Escenicdel Casal de Catalunya Joaquim More-
no. El cas d'aquest director i actor mereix una atenció especial, car fou ell qui ini-
ci~ una moderada renovaciódel repertori del grupo Nascut a Palafrugell el 24 de febrer
de 1909, de pare andalús ,imare catalana, quan tenia quatre anys la seva família es tras-
Llada a Franca , on Moreno fa els estudis primaris i cursa els pr:imers anys de secundari,
interromputspeI fet d'un nou trasllat familiar, aquest cop devers l'Argentina. En arri-
bar a aquest país, Moreno practicament no sap parlar catal~, perÓ aviat s'orienta cap
al Casal Catalái, de mica en mica, es familiaritza de nou amb aquella llengua que no-
més haviabarbotejat els primers anys de la seva vida. Les pr:imeres armes esceniques
les fa en grups estudiantils i després comen~a a actuar en les sessions de "Teatre In-
tim" que dirigia Ramon Mas.

La primera obra que pos¿ en escena foti L'altteamor de Josep Ma. Poblet, a la qual
aviat en seguiren d'altres. Pero, en aquesta nova etapa del teatre catala a Buenos Ai-
res, els .Iocs Flora Ls instaurats a 1 'exili el 1941, per iniciativa de 1 'escriptor Mas
i Parera , constitueixenla font que li proporciona a Joaqu:im M:>reno una serie de textos
durant un període que arriba benbé fins al 1960: Fitadedesenganys de Xavier Bengue-
rel, Premi Fastenrath, 1941~Crini.ene1 teatte de Josep'Ha. Poblet, Premi Ignasi Iglésias;

'Historia sentini.entalde Xavier Amorós , Premi Ig~i Igl.és ias , 1958, etc.
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Incorpotaciódertousautotsdepostgilettaidelteatteunivetsal

La tímida publicació d'obres teatrals als Pa~sos Catalans li proporciona nous textos,
com ara 'ruil'hip'ocrita de M. A. Capmany;Lasetdelatetra de Jordi Pere Cerda o
GuspÍYeigd "és rré l.Ieside F. Lorenzo Gazia, i alguna traducció, comPí.gmal íó de Bernard
Shaw, en adaptaci6 de Joan Olivero

A mi t.jans del 62, Joaquim Moreno hagué d4femmciar temporár iament a la direcció del
Quadre Esc~nic del Casal de Catalunya.

Aquesta circumst~cia ens oferí l'oportunitat de dur un pas més enlla aquest propo-
sit de renovació, més o menys conscient, de Moreno, i que en el nostre cas obela a una
f'rancarpsemedi.tací.ó de fer con~ixer aqueLl.es obres que produi'en els autors catalans de
postguerra. De manera que, en un lapse de tres anys, després dt haver dirigit per primer
cop una obra "c láss isa" comLtestudiarrtde Ví.c, muntávem rLanosr ra niort de cada dia
de Manuel de Pedrolo '(estrena universal) ;Patasceve de Blai Bone t ; Arttígona de Salvador
Espriu;Espetillós,fer..:seesperar de Josep Ma. 'Espinas; Nordertll'a de Ricard Salvat,
i una adaptació d'OteLlo, en col.laboració amb Jordi Solé.'

Paral.lelament, Francesc Amó, que considerava que també calia incorporar autors es-
trangers contemporanis, dirigiaEltinocetontd'Eugene Ionesco (en traducció del mateix
Amó) El sertyor Borthonieiels incertdiatis de Max Frischt (traducció de Cortada iBas Colom-
mer).

A partir del 1964; .Joaquim Boreno reprén la tasca de director tot decantant-se marca-
dament cap a les obres del teatre universal i muntaLadortadelforner de Pagnol (trad.
d'Eugeni Judas) Fide setmana de l'argentí Roberto Cossa (traducció de Bas Colomer); Del
poIit estartt d 'ArthurMiller;Lagatadamuntlateulada iUrittanivia .nomertatDesig de
Te~ssee 'Williams (traducció de Jordi Arbones) , per bé que nO.s'oblida deIs autors na-
cionals.

Docartdértcia
A partir del 1967, noinpot apreciar una sensible minva en el nombre de representa-

. .
cions i, les cmc o sis obrespertemporada, que es muntaven els darrers anys, es re-
dueixen a tres, i a partir de 1970, arriba cf.ma sola per any.

El canvi economic favorable que esproduiex a Catalunya, constitueix un estímul per a
retornar a la patria, i són molts els catalans que abandonen l'Argentina. Així, el nu=
cli d'actors es veu for~a afeblit, la qual cosa repercuteix sensiblement en el nivell
de les representacions i en fa minvar les prossibilitats de posar en escena determina=
des obres.

Adaptacióalartovacortjuntura
Obra Cultural Catalana, atenent a les dificultats que planteja aquest estat de coses,

12-intenta d+assaj ar una nova forma: el ~atre llegit. D'aquesta manera, a partir del 1966

i al llarg de deu o dotze anys presenta:EXode de Baltasar Porcel;Lamaleta de Rafael
Tasis;EIsespies de Ricard Salvat;HoniesiNo de Manuel de Pedrolo;Pregtintes i respos-

'tessobtelavidáilani.ottdeFtartcescLáyret_de M.A. Capmany i Xavier Romeu; Histbria
dunatguer-ra de BaltasarPorcel;Dosquartsdecinc de M.A. Capmany. També murrtá T~cnica
decéiJilbrade H. de Pedrolo iEltetáUledelflautista de Jordi Teixidor.
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Estética del teattecatalA a Amética

Llevat d'alguns actors i directors professionals que actuaren a les darreries del
segle passat i als primers anys de l'actual, en ge~al la gent que s'ha dedicat al teatre
en aquestes terres eren afeccionats. Mnncats d'una formació sisteIDktica, els actors i
~dhuc els directors es guiaven més que res per la intuició, i poques vegades han demos-
trat la inquietud d'adaptar t'ecniques d'actuació o de direcci6 com les propugnades pels
grans te6rics del teatre. Tanmateix, les crdniques registren actuacions i postes en esce-
na memorables, d'algunes de les quals n'hem estat testimonis.

EIs rnuntatges han seguit la línia tradicional, sense intent d'experimentació de cap
mena, pr¿cticament tot al llarg dGIs períodes examinats. Dins d'aquest estil, pero,
s'han caracteritzat per una gran dignitat i un bon gust indiscutible.

CóJicllisió

La manca de cor-rents migratoris envers America, les dificul tats economí.ques d 'aquests
paisos, les noves formes de vida que s'han imposat els darrers anys (degut a les distan-
cies enormes, la TV, l'afebliment de les relacions socials, etc) contribueixen a dis-
sipar le~activitats culturals de les col.lectivitats estrangeres, de tal manera que,
l F I~Jalnostre cas particular, tot fa suposar que estem assistint a l'agonia del tea-
tre catal~ i en llengua catalana a America.

La interrelació que, ho hem vist, en algun moment existia entre el nostre teatre i
el teatre del país americaés en l'actualitat .del tot nul.la. En tot cas, la influ~ncia
haur~ d'irradiar directament deIs Palsos Catalans, mitjan~ant la presencia d'agrupacions
catalanes als festivals i encontres teatrals que se celebrin en aquestes terres, sempre
i ~ua,n hi participin en nom i xepresenta.ció él.el~overn del.s Pai'sos Catalans, altra-

ment, no són considerats catalans, sinó ras i pla "espanyols" (com s'ha esdevingut en-
guany als Estats Units amb EIs Joglars (Teledeum) i a Córdoba (Argentina) amb -La Pura
deIs Baus (Accions).) 1 cal tenir ben cIar que la presencia d'actors i directors, o es-
cenografs, catalans a les companyies espanyoles que hi vénen no constitueixen cap mena
d'aport netament catalh ni tenen cap mena de transcedencia a favor de la difusió ico-
neixement de la dramatúrgia catalana dins els ambits americans.

En resum::mentre els Pa~sos Catalans no tinguin un Estat propi, amb representació
diplomatica arreu del IDÓn, la projecció de la cultura catalana i, doncs, del teatre ca-
tala a l'exterior no arTibar~ a cuallar mai.
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DlAPOSIT IVaS PERIL.LUSTRARLAmmNlCACIO''TFATRECA'fM,AAb.' h RA~ICA"

(Congrés Internacional de Teatre a Barcelona ~-1985)
Olonació a l'Institut del Teatre d'Obra Cultural Catalana-Buenos Aires)

1 - Programa de la representació de Tierra Baja (Terra baixa) d 'Angel Guimera, per la conpa-
nyia de Pablo Podesta (1912) (Gentilesa de l'Instituto del Teatro de BuenosAires)

2 - Blanca i Pablo Podesta a Tierra baja (versió d'Echegaray) (Gant. Instituto del Teatro Bs.

3 - Canpanyia de Pablo Podesta, durant la representació de ¡ierra baja (adaptació de Camilo
Vidal) IGentilesa de l' Instituto del Teatro de BuenosAires)

4 - Pablo Podesta can a Manelic (adaptació de Camilo Vida!) (Gent. Instituto del Teatro-Bs.As.)

5 - Una eseena de Tierra baja (Manelic matant el "tigre", a 18adpptació de Camilo Vidal) (Genti-
lesa de l'Instituto del Teatro de BuenosAires)

6 - Foto d 'Angel Guimera, autografiada ambuna dedicatoria a Pablo Podesta: "A Pablo Podesta
en nambre del Manelich cata1§n al Manelich de las tierras argentinas, felicitándole por su
arte maravilloso. Angel Guimera". (Gentilesa de l' Instituto del Teatro de BuenosAires)

7 - Qzadre Escenic del Casal de Catalunya de BuenosAires, durant una representació de Maria
Rosa, ambMargarida Xirgu (1940?~: Silvestre, Obradors, Ribera, Manelic Seras, Cotali
Matheu, Lleonart, Joaquim Moreno, Sagala i d'altres.

8 - Isabel Santos (asseguda), esposa d'Antoni Cunill Cabane11as, a L'hereu (?), (1941?)

9 - L'actur i director JoqqimmMoreno.

10 - La Ramblade les floristes de Josep Ma. de Sagarra (direcció Joaquim Moreno)

11 - La Pepa Macade C.A. Mantua, (direcció Joaquim Moreno)

12 - ro. prestigi deIs morts d' Ignasi Ig1ésias (direcció Joaqu:imHoreno)

13 - El da1tabaix (Las de Barranco) de Gregorio de Laferrefe (direcció Joaqu:im?vbreno)

14 - L'estudiant de Vic de JOSDRiMaM de Sagarra (direcció fugeni Judas i Jordi Arbones)

15 - Antígona de SAlvador Espriu. Pura Vi11averde cam a Antígona (direcció Jordi Arbones)

16 - Antígona - Florentí Villaverde can a Eumo1p

17 - Antígona - Joan Cardona (Creont), fugeni Judas (Astacos), Pere Andrés (Deíjlilos), Rícard
Eseot€ (Enops)

18 - Jordi Sole i Jordi Arbones estudiant l' eseenografia de Maria Lluisa Lame1aper a Ote1.10
de W. Shakespeare

19 - Ote1.10, F10rentí Vi11averde cam a Ote1.10

20 - Ote1.10, PUraVil1averde can. a Desdemona

21 - Ote1.10, Francese Pedro1 coma lago i F10rentí Vi1aaverde cam a Ote1.10

22 - Maria Rosa d' Angel Gu:imera(adaptació i direcció de Jordi Solé)

23 - Maria Rosa

24 - Maria Rosa

25 - El senyor Bonhomei e1s incendiaris de Max Friseh (traducció de Cortada i Bas Colamer; di-
recci6 Francesc Am6

26 - El senyor BonhOOlei e1s incendiaris

27 - La llicó d'Eugene Ioneseo (traducció i direcció de Francesc Amó)

28 - La dona del fornerde Pagno1 (traducció d'Eugeni JUdas; direcció Joaquim Moreno)

29 - Irma la do1~a, Rosa Quimasócam a Irrna
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30 - Un trambia anomenat Desig de Tennessee Wi11iams (traducció de Jordi Arbones; Direcci6
Joaquim Moreno

31 .. Els savis de Vilatrista de Santiago Rusmo1 (direcció Joaquim Moreno)

32 .. CAneóde taverna de Josep Ma. de Sagarra (direcció Jordi Solé)

33 .. L'endana. de bodes de Pous i Pages (direcci6 de Jordi Solé)

, 34 - L'endema de bodes

35 - L'endena de bodes

36 ..Gente bien - de Santiago Rusmo1 (direcció de Jordi Solé)


