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EL TEATRE CATAU A BUENOS AIRES

. por Jordi Arbonès

En revisar les activitats culturals dels catalans residents en Qiversos

./

països d'Amèrica, meravella de constatar la fidelitat que han servat tos

temps envers la llengua, fidelitat manifestada, principalment, mitjançant
la formaci6 d'aerupacions corals i teatrals. Arreu on el nucli de catalans

ha estat prou cohesiu per donar naixement a un contre o MK� casal ha nas-
QM$tlAIw51

cut(�un orfe6 o un quadre dramàtic, els quaLa, manta vegada, han dosvetllat

l'admiraci6 de la gent nadiua. És evident, per�, que el país on han existit

més quadros escènics, i on les activitats teatrals han assolit un grau més

alt do qualitat i vitalitat, és la República Argentina. Per tal de corrobo

rar aquesta afirmaci6, heus aquí una n�mina d'entitats catalanes d'aquost

país que, en algun moment o altre de llur existència, han tingut una aerupa

ció dramàticag Casal Català de Tucumán (finals de la dècada de 1920);
Centro Català de Santa Fe (dècada de 1920); Casal Català de nahía 31anca

(década de 1920); Centre Català de Mendoza; Centre Català de San Rafael

�rendoza1 (decada de 1960)9 Centre Català do La Plata (�ècada de 1920)
Centre Català de Rosario; Centre Català de C6rdoba (dècada de 1920); Club

Català de C6rdoba (anys 1950/68); Centre Català de Quilmes �uenos Aires]
(decada de 1950); Centre Català de Buenos Aires; Casal Català de Buenos

Aires; Grup Juventut Catalana de Buenos Aires; Obra Cultural Catalana de

Buenos Aires, Centre Balear de Buenos Aires (fins al 1940); Casal Valen-

cià "EII'[icalet" de Buenos Aires (fins a11940)uo Deixem uns punts sus

pensius per tal com és molt probable que hi hagi hagut algun altre centre

amb quadre escènic l'eXistència del qual no hem trobat registrada a les

fonts que hem consultat. Tal com és f�cil de deduir d'aquesta llista, la

ciutat mós privilfigiada quant a manifestacions teatrals en llengua cata

lana és Buenos Aires.

"

/

Això no obstant, no fou a Buenos Aires on tingué lloc La primera repre

sentaci6 dramatica en català, segons el testimoni que ens d6na U. Balmas

..Jordana al nO 140 de"El teatre català" del 31 d'ootubre de 1914 (Barcelona).
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Transcrivim literalment de la pagina 714 de l'esmentada publioació: "�s

cert que la primera representació de Teatre Catal� nofs dóna a Buenos Ai

ros sinó a La ve3!na pOblDOió de 13:ontevideo, en la darrera decena del mes

diAbril de l'any 1870, quan tot just ne feia cino de l'instauraoió del

nostre Teatre a Barcelona, i que únicament tres anys després, ca�al Jp
liol del 1873, se donà la primera obra catalana a la oapital de IfAreehtina;;

\

Per� mentres a la ciuta;!!; del "Cerroll passaren deu o dotze anys ,ense d6-

nar fe de vida el nostre �eatre i posteriorment ha arribat fmns als rios

tres dies en manifestacions a!ilades i de tard en tard, en canvi, aquí,
a Buenos Aires, a la funció inaugural (celobrada al vell teatre Victoria,
situat al carrer del mateix nom, entre els de Piedras i Tacuarí, i/on qual

:funció se representà Les francesilles f:te Frederio Soler] seguiren, en un

curt espai de temps, al tres dugues manñ reetacáona, en les quais es posà
I

i

on esoena Les joies de la Roser i Les eures del mas, prenent part en Itt

interpBetació d'aquestes obres les senyoretes Conoepció Fernándèz i Viè

torina Bedós, axtistes arribades feia poc do Catalunya, ont ha�ion estat

molt aplaudides, puix havien fet les delicies del públic de l'04eón Vn
I

grapat dfanys, i un quadre d'excel.lents aficionats, entre els !;Luals'd'hi
distingien, segons conta La gent d raquella època, uns tals Oliva, IJart�, /

,

Bagueria, Agutzil i Alfonso, que seguiren actuant amb obres catalanes i
1

castellanes9 unes vegades en un modest teatre i altres al Goldoni, anomenat

ara Teatro Moderna, fins a l'any 1876, que? aprofitant la circumstància
''

de trobar-se aquí el celebrat actor Teodor TIonaplata dirigint una oompanyia
f

de la que'n formaven part en Rodl·:í.guez9 la Carlota Frendo, la R�ta Carbajo
i la Victorina Bedós i de la qual n'era empresari el Club Català, aqu�st
demanà i obtingué do la companyia esmentada que donés mensualment uri� ro

presentaci6 catalana, i així se feu durant un any i mig que a�ue�ta actuà.

De les obres estrenades en aquesta temporada, les que més èxit obtingueren

foren El oontramestre, L'embolic de cordes, Tal faràs, tal trobar�''i,al
guna gatada den Pitarra ..

"
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Tanmateix, aquest intent, ben reeixit segons que sembla, d'establir una

continu�tat quant a les representacions teatrals catalanes a Euenos Aires,

�éu �allida per tal com l'empresa no obtingué un òxit MwmpHTNÈXE oquipa�a

ble a l'�xit artístic, de manera que la companyia es desintegrà "sorollosa

ment -com diu el nostre cronista- i el séu daltabaix econ�mic ocasionà la

mort del Club Català i l'anulaciÓ del nostre Teatre a Buenos Aires9 el qual

no tornà a manifestar-se :fins a l'any 1888, en qual època� l'aleshores fla

mant Centre Català, que acabava d'instaurar un teatre per als a.ficionats,

començà a donar9 de tant en tant, en dies de grar solemnitat, representacions

d'obres catalane$i les que's repetiren sovint, arribant ben aviat, pol jUl�

o juliol de l'any 1890, a alternar les obres catalanes i castellanes".

El Centre Ca'�alà tenj,a l'estatge a La Casa de España, edifioi propietat

de Lluís Castells, el qual en féu donaoiÓ a l'Estat espanyol b la condi-

oiÓ d'hostatjar perpètuament l'ent.itat catalana a la planta baixa on hi ha

via la sala de teatre. Posteriorment, el Centre Català comprà l'edifici tot

desempallegant-se, així, de la presència del oonsolat espanyol, que funcio-

/ .' hi\iva en un dels pisos .. Aquest fet tradueix l'esperit dels homes que passa

reJ(l a :i.ntegrar La junta directiva de I f anti tat, la qual veié inoremontar

èl nombre dels assooiats per tal com, degut a la guerra de Cuba i al perío

de de prosperitat econòmica de l'Argentina, foren melts els catalans que

emigraren de la pàtria devers la capital del Plata. La :feliy oircumstància

de l'arribada a Buenos Aires dels .fHls de LleÓ Fontova, i de Joan B.

Llonch, actor destaoat de l'escena aatalana, galvanitzà l'entusiasmo dels

afeccionats que composaven el Quadre Drmàtic del Contra, el �Àal no trigà
a comptar amb llur. valuosa aportaci6. "Ràpidament -diu Balmas Jordana-

s torgani tz�. la companyia, de La que "n formaren part les senyoretes Cate

rina i Amàlia Fontova, la primera de les quals ja tenia una gloriosa ac

tuació en el Teatre Català, danos durant una quinzena d'anys havia sigut

l'imprescindible dama javo del nostre teatre ..... "Tanbé c'hi incorporà Vic

torina BedÓs,i Joan 1lonch es féu càrrac' de la direcció art1stica. La prime-
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ra quinzena de setembre de 1896, s'esterna el nou Quadre Dram�tic del

Centre Catal�, compost per les primeros figures esmentades i els "distingits

aficionats", Pero, Traval, Benet, Copons, Castanyer, Mateu i �esseguer, am?
"

la posta en escena de El ferrer de tall. A partir d'aquesta data, les �o-

presentacions assoleixen un ritme regular durant dos anys i mig, en elx

ours dels quals el Quadre munt� una obra cada quinze dies, essent, fins a
r

aquella data, la temporada més llarga de teatre català a l'Argentina:
l,I

Els t�tols de les obres representades durant aquesta epoca son prou

eloqtients per tal de donar una idea de la importancia i vitalitat d'aquest

nou intent d'establir a .Buenos Aires un fogar amb una de les manifestaoions

m�s vives de la"renaixent oultura oatalana: El pubill, El ferrer de tall"
'I

. \
L'àngel de la guarda? El primer amor, La dida, El oontrruüestre, EL cè�601
de foc, Batalla do reines, La bruixa, La oreu de la masia, Les eure¿ d'�1

!

� i Cura de moro, de Frederic Soler; Maria Rosa i La boja, d'Àngel Gui

mer�; Dones i La mitja taronja, de Josep Ma. Arnau; L'herència de l'oncle

.� i L'olla de grills, de Conrad Colomer; El mas perdut, de Feliu i Oodina;

El somatent de Girona9 de Ferran Agulló i Vidales; La pubilla de Cai��s"
I

de Francesc Xavier Godo; Nit de nuvis, de Joan Molas i Casas; El jbc dels

disbarats, de 'l'éodoz- :Baró; Tenorios, Un oop de teles i_Torero:,;; d'hivern,
de Fenrer i Codina; Cel rogent i Cap i ��a, dèEduard Aulés� L'espurna,

de Joaquim Riera i Bertran.

Era tanta la ooncurrència de públic en aquestes representacions, ��e al-
/

gunes obr es foren posades en e scena més d'una vegada, com ara El pubill i
Ba talla de reines, les qual s foren representades en tres oportunitat

..
"I'::, o

\

bé Maria Rosa, que ho fou en quatre. Aixo no obstant, un fet totalme�t I

estrany a les oircumstàncies quo fan possible de mantenir l'activitat tea

tral o obliguen a suapendr-e-d.a, truncà la oontinuïtat que tan abnegadamenf

miraven d'establir aquells amants del nostre teatre llunty de la terra • .!

les darreries de l'any 1898, la junta Qirectiva del Centre Catal� decidí

plantar a la sala del teatre una rule-ca. Aquest fet malastruo féu que

i
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mol tes families s'allunyessin de 1 'entitat. Els primers a. prendro aqueste.

decisió foren les germanes Fontova i Joan B. Llonch, sense la pres�ncia
dels quals elx Quadre Dramàtic quedà? com diu Balmas Jordana, "com un cos

sense ànima:!. Les representacions es feren esparses i, al cap de poc temps,

la majoria eren d'obres castellanes.

Tanmateix, la ferma voluntat d'alguns obstinats d'aquell Quadre Dramà

tic es posà de manifest en diversos intonts de fundal.' una associació dra-
i

màtica catalana que actués regularment. Cal esmentar un dels més reeixits�

la formació del quadre escènic "Lleó Fontova", l'any 1904, el qual, perè,
només arribà a donar tres fUnoions.

t,

Ben aviat, alguns dels catalans residents i d'altres arribats de p0C de
I �

Catalunya s'adonaren que l'esperit que animava la col.lectivitat estava

molt afeblit i no s!adeia amb l'afany de renovació, de revitalitzaèió dol

sentiment nacional que abrusava la gent a la nostra terra. Aixi, JL� el

24 de març de 1908, es produeix un fet que marcarà tot un canvi en ¡la vida

dels catalans radicats a Buenos Aires i, pe� extensió, els de tots els

pa:i!sos drAm r-Loa , En efeote, en un cafè del xamfrà dels carrers B,artoilimné
/'

Mitz>e i Andes s'hi reunien 22 catalans amb el propòsit d'arrodonir la idea
.!

de crear una seriosa oxgan.l tzaoió coLs Lec't.íva que demostrés a propis i es

tranys la importància i la vàlua de Catalunya. Pocs dies després, hom foia
.'

p'l1blica una dec.Lar-ac í.ó , avalada ja per 61 signatures. lI.ff;s un fe-b - deia el

manifest-, que ens ha passat a tots, que, en arribar els ca ta.Lane a n 'a-
I

questa terra i trobar-se amb un mede de viure tan estrany per a nosal tres

i un ambient tan diferent del que han deixat, el primer que fan, el primer

que desitgen, es cercar i trobar algun company catal� per a ajunta_-se
amb ell, per parlar, discutir, i en certa manera renovar aquella vida plo-

.1

tòrica que han deixat en la nostra amada Catalunya. Aquests amics, aque.sts
,\

companys Clue el català cerca, en arribar, els ha de trobar a l¡atzar, nÓ
,
j'

en un lloc comú a tots." Però més que aquesta necessitat de constituir�un

lloo on aplegar-se per tal d'establir una rolació superficial, per tal!
i

/
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� diesbandir-se l'enyorament (la qual cosa hom podia for en d'altres

societats d'esbarjo), pretenien fonamentalment fer conèixer -com diu també

el document e�mentat- "el període de desvetllamont moral i material on toijs

els ordres de la vida, com pocs casos s'han donat semblants en la història

da cap méa pobleu. Cnlia� doncs, fundar una entitat que havia de ser, en

certa. manez-a, "una petita continuació 0,0 La pàtria? i en La que, com en ella,

hom hi sentís aquella fam de r-enouac.ló , aquella f'ebre de treball, de ges

tació, de dignificació moral i material que ena :posés entre GIs pobles cap

davanters de La civilització mundial" � DI ai::co a La fundació del "Casal Ca-

talà", CentEe de Cultura, només hi hagué un respir�

Una de les finalitats bàsiques del flamant Casal CQita1.à era donar !ii 00-

nèixer el ·teatre català amb tota l' esplendor i res:aon�ncia que li p0rtooava.

De nou les circumstàncies afavoriren el rrojecte. Un dels homes que rutil) més

de braó bregà per la constitució de 1 tenti tat fou Josep Ll.eonart l�al't,

home de toat:::-o, de reJrlevant actuaoáé a Barcelona on la qual havia or,ganit-
1

zat i dirigi'b memcz-ab.lec representacions de los obres dels au toz-e ca teLans
'.

.

do primers de segle, i d 'autors estrangers de renom universal, com Ibsen,
{

BjO.l.�S011, Brieux., liIirabeau, Hauptmann,
-

en les sessions de 1 'agrupaci6 !'A:¡l'snir"

celebrades en ols escenaris del Pal�a},leL De m�s él més, ac tuava a.Le'shoz-ea

Amèrica, havia ancorat a La cdutat deI PI8,ta. En La t empoz-ada de 1908, "lI
� /1

'

teatre Victoria? havLa contractat diversos actors ca ta.Lana , JaullH� ¡,Capdevila,.
,

'

CaJ:'me Jarque, Joan Domenech, Esperança Periu, Agust! Mo:rat6, i aJ.tx.�s. 'Així
fou possi1l1e de concretar immediatamen't l' aozrrd que figura, entre d 9al tres,� I

a l�aota de fundaci� del Casal Català: "que el primer acte que fes el Casal

'�fos donar una represel1taci6 pública d 'una de les millors obres del ¡teatre
. ,

ca ta.l.à modrem él fi de donar a con?üxer la societnt't. l>.quest desig :Ebu, fet
"

l \. ./

pú.blic mj.:tjan9ant la circular-programa signada pels inioiadors del Casal
\/

� /

i" " -,
-fulla que hom ha Q.ualificat d 'his'f;b.rica-, la qual fou difosa prO'f'usa,men"t\

. � ¡
"

,

i\ '-,
. entre la coLs Leotí.v.ltat catalana j. en la qual hom hi establia que en tzse èls

1'\ ...

\ \' '.
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prop�sits a realitzar HoI nostre anhel és donar a coneixer les principals

produccions dol nostre tdntre català modern. No és ben trüi:t que tinguem de

veure-les reprosentades algurles d'elles tradu�des a UXla altra llensua i r.o

en La qU\l1 foren escrites, perdent així llurs principals enc
í

soa? Paz-em pas-

sar per la nostra escena, honora.blement representades, les principals pro

duccions de Guimerà{1 Igl'èsies, Russir..yol$ G;¡al, C��ehuet, f-uig i .1?errater�
Pous i Pages, etc�, i totes los que a Cutal-anya es vagin esti-enanf amb exit".

El principal prop�sit� donos, d'aquells entu�siastes catal�ús es mate

r;i_alitzà el 4 de juny de 1908 amb la repl'esEmtaoi6 de La maro de Russiny¿U,
al teatre Victoria, un dels més grai1s d..e Buenos Aire ..... , so üa La direcció de

Ted 'I I'
'

t t
... ,

d -, T) •

1
..

t' t t" aume ap eva a, onurien ac -or coma,c e.i ..:,omea, ). B repar-¡¡J.Tilen an e¿-ra

pels ac tez-a i actrius, esmentats més amunt, f'ou oomp.Lebaf pe:r af'Lc í.ona'ta ,

L t escenÒgraf Jaume Gui tart pD'ltà i ard!. els decorats expr-easamerrt concebuts

per a La f'amoaa eliada. Durant els tres entreactes, Santiago lú'-agas executà

al piano diverses saz-danea, entre lea quals hom subratllaU La .aanta espina,

do Morara i Toc d'al�, de Serrao El Casal Catala féu envunyar una medalla

commemor-a ti-va de la represl3ntaci6 de la qual Ti f ofrenà un exemplar d f
or a

cadascun dels actors .. En una cara ele La medalla hi figura l 'escut da Catalu

nya i la Ll.egenda s "Juny 1908� Inaugural del Tea.-txe Català - Buenos Aires" �

i al' al tz-a, destaca La imatge (l'un oa talà cofat amb oaz-r-e t ína i la mà dre-

ta estesa devers una visió de J..1on"tserrat quo Dura a l 'hori-�zó; dar-r-er-a La

imatgo" l' escut a.rgenti. La Lleganda d "aquea ta cara fa: "Ll.uny dels ulls i

prop del oor-, Casal Català'!

IJ 'èxit fou total i, a un mes encàa, hom iniciava un abonament a cinc i'un-

cions, en les quals feren representades les obres svgtiants: a La pri¡,1crE<.

funció, ill nuvi i Qui c;o:nE!a maduixesJ a La aegona , Lél D;)nG_ gen'� i La morta;
a la tercera, La ma:r0 et� i �entut; a la quarta, La ruaro; a la cin

quena, El contrrunestr� i �g�ncia d'informes comercials. No hauria da passar

gaire temps, després d.' aquest cicle de representacions, que hom ja or¡!';anit

zaya dues funcions nés en honor dG Jaurna Capia7ilu i Carme Jarque. En la

primeru es posà en escena el drama Carilla i .êi£._ena? on les quals hi p:r'0ng..1eren



·cal esmentar els actors Jaumo Cflpdevila, Josep Lleonart Hart, entre d'al

tres, el mestre Enric Morera, Carles 1.1alagarriga, Eugeni Xamman, Rí.oaz-d

Mormelo' Sans, el dibuixant Anton Utrillo ••• Poc temps més tard, uns enormes

\,
car+al.Ls , pr-o fuaamerrh enganxata l'er les parets dels carrers de Bu.enon Ai-

res, encapçe.La ta pel nom del teatre Victoria iI' escu+ del Casal Catal�ll.',
amb quatre barres vermelles al marge esquerre i a tot el llarg del cartoll,
anuncien una tlgran vetllada artística" pel dimecres 22 de juny de 1910,

en honor del "ex:i.mi escriptor i eminent dr-ama tur-g" Santiago Russinyol j. a

benefici del "cons í.s toz-á dels Jocs Florals d I enguany" (els Joco Florals de,
f

\

8

part Caterina Fontova i Joan L10nch, i en la segona, el Pati blau i l'Hin�

d�en Riego.

1'8.ny 1909� se succeeixen les representacions, entre l��s quals cal des

tA.car 'lm honena'bge a Àngel Guimerà. amb la posta en escena de Sol solet. el

d.ia 8 d.'flgosto D'altres obres represr;mtades durant aquesta temporad.a son:

l..J"ib�tat, J... 'alegria Q_ue paSB�� .!L místic, de Russmyol; Siren..".I., d.'ApeLles

IJ:estres� !J.__C01" del poble, d ' Ignasi Ig1�sies:; Gent de platja, de Bori i

]'ontestà; Un interio_£" de Manuel Folch i Torres; L"-' capseta dels peton�

d -1
¿ H"ll"e .L ua s lil2 a; Aulès; JJa jove, Josep 110rat6;

--l,a carretera nova, de Josep Burgas, Gent dlara, d'Eduard Coca; '.£lerra :"'.aixa,

de Guimerà.

L tany se#ent, el 1910, un esdeveniment inesperat somou 1 ''tmima: dels

ca ialans ele Buenos Aire:::¡, so bretot dels amansts dol tea"Gre: a les da.rrpries
,

d'abril o principis de maig, hom espera l'arribada do Santiago Russinyol,
\

acompanyat d'Enric Borràs, Pere Cabré i alguns actors més, en 01 vaixell

"Argentina II. Els diar:i.s han anunciat que TIussil"-yol duu a la bu txaca e.l i aeu

darrer drama, }Jl.£.,edef2;pto}", i ourosament embalades una colla de teles q,u,e
hauI'à el 'exposar al sa.J6 l[oody, del oaz'rer Florida de Buenos Airos. Im:�fo
La muni6 de gent que concor-r.íz-an a esperar aquelles pres dgioses figures�

Buenos Aires cue a partir de 1 'any 1908- se celebraren durant ouánz e an"'Sn· :¡
'ji, "- oJ

'¡ tisense intermitènoia), en la qual hom'posaria en escena ���ca�ya, 1

I'

/-

/

/

/'

/
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De més ,

a mes,direcció de Jaume Capdevila i escenografia de Vilumara.

l'actor ��'ic Borràs recitaria el monòleg de Russinyol, El prestidigitador.

El dia de la representació, el teatre és ple de gom a gom, el públic en

tusiasmat reclama a. cada entreacte la presència a l'escenari de l'autor ho-

menat�at. A la fi de l'obra, en nom del Casal Català, hom lliura a Russinyol

(

una medalla. el 'or, com a record de La seva e�tacla a Buenos Aires.

Durant aquest any (1910), les re:prosontacion:::: es mantienen aproxirlada

ment al ritme de 1 rany anterior •.Los obres pr-ecen tade s oón: El cor del po

ble i � garce�, d,lgana�i Iglesies; Maria Roeu, Llestre Olegue.!., Mar i

cel i L'Eloi, de QuimeI'à; Floro i violos, do ):lompeu Crehuet; Don Gonzalo

o ]. lorgull del gec, ele Llanes, Sirena:t. ò.'ApoLlco l:iostreo; Geni i figura?
de Pallardó; Ag!;ncia d I informes come:r'oials_, de Pompeu Cener; El senyor se

�j;�E.�., de T. Baró ..

{,

I,' Jr

ji
j A rel de la magna as::;emblea de Diputacions i Ajuntaments ele Catalunya,

li
'

que tingv.� Ll.oc a Barcelona el 1908, les tros aocietuts catalanes de Bue-
!
if nos Aires, Unides, dirigiJ.'en un cahl.egz-ana u In pz-emca ca ta.Lana pregant per

la urrí.ó , per la con tánuae tó de .La Solidaritat. Aleshores9 Josep Lleonart

Nart féu la proposició ele ce�ebl'ar una "Fe s t.a solidària"; Joa� Torrendell,

que dir'igia La Urel/ista cemana.l de información cataLana" El Oo:rreo ¡¡¡ruxx

,

I

, I I
, \

!

da Cataluña, publicada. a Bueno s 1 ires, se In féu re3sò u La seva publicació

/
f

i, ella de desembre de 1911, hom concretava aquell afm-zy mitjan9ant la

ce.Lebr-ac í.ó de la l'Diada de Germanor CatalannY, La qual oo.aprengué tots els

/'

sector:3 catalans de l'Argentina, Uruguai9 Par-aguad. i Xileo A Bueno s Aires,

hom representà Els enca:r:rilats_, de Joan Torrandell; A Xile, representaren

�e{?\r.:!:.a Que passa, de Russrnyol, a l'aire lliure, amb una concurrenoia

de méc de mil persones. l a ConcepciÓ (Xile), Josep Pujol, un jove catal�

que vivia a la cordillera dels Andes, es traslladà a aquesta ciutat per tal

de recitar el monòleg de Guime�, El mestre Oleguero Aquest fet despertà
l' admdz-ac í.ó del cornista del diari "El sur-" de Concepció, el quaI escrigué:
llEI hábil aficionado hizo nacer en lo mús íntimo de lat! alma� de los cata-

\
lanes del "Cen:b-re" recuerdos de su patria lejana. La concurrencia de este
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joven ha nido un sacrificio, ya que para representar solo 0.3ta o'brita. ha

tenido y_ue venir de la cordillera, donde tione su", negocios de C&.Clpo. En

esto pudimos compr-ender- el cariño con que los catalanes tratan sus cosas,

CÓülO saben g'oza:r.· cuando se encuentran tan lejos do La patria y en f'o.rrca que

te.nto honra. fi

Duz-anf els �res anyc següents, el toatre català a Buenos Ai.res s'esl1nn-

guaixo Il. ::3almas ,Tòrdana a l'article esmentat abana eacz.iu s "
....les poques

roprestillta.cion;.; públiques que's donaren no captivaren]. I inte1'Òs do 1¡-.... 001-

Leo t ívñtat , car tot013 foren a base d "af'Lc í.ona ta" o La reprosa, pe:cò, ne

t�dgà a p.1.'oduir-::>6 de nou. En ef'ec re , tan bon punt el Casal Català oOll.ptà
amb Ulla �a:'a de teatre dins ]i t ostatge, se succeiren les reprf:Dentacions

a un ::,i túle apl"o:x:iTl13:tl.l d luna per mes. Hem consLgnaf en un quadr-e les obres

més iinportants representado::- pel Quadre Eac'Emic nel Casal en el clúcurs do

vint anys (1916-l936)� túl; indicant el nombr-e do vagades flue fou pouada on

e scona cada una d felles• Durarrt aquest pe�'íple, ols diï:,ector-s foren: ..Jo acp

Serl's., Joan Vehil, Jorra. Cunill, Lluís Bertran, Cassimir Ro s , Felip PeJ.:i�€iJ:.>,
Joan Don .11oG119 I18mon Mas, Gregori J. Silvestre, Joan Sogall:i •• " Ell 14 d e

. ." 1 d 1924 ., t m..' B" "1 l," ]' d -n
baaJUJ.�O e � 1 ac ,OJ; J!.¡_¡lr:LC url.'as encarna e 1I'1anE: .a.e €I "'erra_ a.:J.Xfl, en

r-emar-oabt e interpretaoi6y IJer bé que La seva figura gairobé re:3tà eclipsacla

pel wag-.(lífic elenc que el secundà, segons el testirJ.cni d' algl..U'lS es:pec tadars.

Ta;nté f'ou un fet sensacional La retrc.nsmissi6 per 1 'audició raclial "Vllora

catalana" ele l,a nit ele 1 famor (il.. Guimer-à í E. Morera), so Lí.e t e s i cor di-

rigi ts peI mostre EJ."ll9St Stmye;r, ce.labnada el 8 de març de 19310 l cal oon-

signar aquí un altre fei; memorable: amb motiu de commemor-ar- el c.ínquantena-,
l'i de la fiort de Richard Wagner, el 21 d'octubre de 1933, Ramon :Mas9 amb

la ca1.1abol·acíó ò.e Montserrat Bartrés, dirigí una adap tac í.ó del I,ohengrin ,

a CU:i:'{;1. de -Icaqu ím Pena i J ElvieI' Yiura, interpretat per La mainada. quo cons-.

tituia l'Esbart Infantil, fornal on es forjaren for�a actors a mans de

l' esmentat F{arJ.lon Ma:.:;? esperi t aens í.ble, arnant do les manifestacions a.rtísti

quas , de les cI'ia'tlures i de Caba.Iunya , qui dedica La seva vida a la G.irec-

A

/

./
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ci6 eacèn
í

ca i de l' �sbart; Inf'antLl ,

"

Dna ullada a La taula. (le les obres representé1des en aquee ta epoca ens :fa-

l-.à paberrt La i,nquietLld que ne.s'11itejava els r-e aponaab.Loe d.G Lo s programa.-

c íona, 'cant pa,r fer un teatre (l'alt nivell com per :fer-se reso"ò do Icc n�-

,rotats teat:!?als de La terra llunyana. (Roser florit, de J'csep liTa. de Sagarra,

fou pouada en occona al f.1aig de 1936 i havia estat estreDuda a Barcolona

l' any 1935). AIxí ma -teix endevinem Ull afany per donar a conòixor obres que

t'_�atlLl:.i.ssin una Pl�0ocu¡_)acié pels problemes socials i patriòtics de pa.:."-'¡_; de

llu.e:> auto.ca, .;al com ho (lewo:.::tra 1 fatenci6 dedicada a Iganri.!Ü Igl"èsiel:' i

a .]C::;Sl) Bu.:.:'G"as. Dur-ant aque�t períQde? a mê s dols autors consignats a La

üauLa , ,fol'!'>n re'p:�e�H'll1ta¿es obres de Bori i Pontestà, :;..Iill�s-Haurcll, "al-

'vadot Bonav.í.a., Eduar-d Coca, Aloe:..'t Lla:las, Pompeu Crehuet, }<'0101 i :Po::ros�

emili Vilaneva, Eamon i Villalel:3, entre el'altl'es.

Eil ;31� :�.l\i'-S de La gue;r:.,,·a (1936-39), les funcions to;-;.-i;rals que cz
. .:.ani tza

&1 Casal Catalè de Buono s .Ail.'�;:l aaso l e íxen una sig{liïica�;i6 mé..., al til i un

paper que gfadiu amb �;ota l'ao�iyitat que ols catalane conao Ient c U.C 1-:" tra-

g�)dia qu.s vivi" 01 nç;"ltre poble deael1l'o·n1ar·en pel' tal ds b:L'indül' llux' ..\jut

a Lo s víotimes de les :f11:-cis¡;¡ q_ue aaecLaven la p1.-tria.. A:i.:x:1 J� 11 7 da

';;à 1 ¡�,l1i.illa és lleva_, de Guirnel'à, a p:eofi t de.Ls oz-f'ea de guerra; f�l 1. de 110-

e embre del ma teix any, i a!!ID l!.:argarida Xirgu en el paper <le Blanca, al toa-

£1 1940, :per tal d'evitar que Ifediíïci on s'estatjava. el Centre Ca:!;a1,(:.1

(on dur-ant aquest :periode tr.ambé feien iieat;'e, si bé d'una manor-a més oo1'o.r-

t:ro PoLí.t.eama , posaron on e ac ena _¡Jar i cel, a profit de In Ll:'3,:;:' <16 1 ¡J..G'bo:r

Vell de Oa ta.Iunya , Aq_uest compr-orn'í s j_ aquec t.a solidal'itat pardu.rar�n dos

p!"és de La desfeta, de cara al' exili: el 6 d 'abril de 1940� por cX0T:"lpls,

:pouaran 311 caccna :3ls camins d'Antígona, d'A.mbrosi Carrion9 a profit dl'lls

intol.lcctuals casa.Lana exiliats.

sa i d "un nivell art:íutic lnés baix) caaguéa a mans d ' elemento estranys a

les no st.r ea oases, els soc.í.e del Casal es fusd.onaz-en amb als del Oentro tot

creant el ;lCasal de Catalunya".



tarra, Sagarra, Russinyol ••• i els directors quo en foren respo118ables
,
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El toatre que nom farà a La sala d I aquest nou estatee, durarrt una colla

d'a�ys, 98 caracteritza per la representaoi6 reiterada de les obres d'au-

tors que pOdríem c0113iderar "clàssics" de l'oscena catalana: Guirrerà, Pi-

Joan Set;ulà Bosch, Ramon Mas, Gregori J. SibrestI'G i algun aJ.tre. Nou« ac-

toz...S, ::;o:1'&;itu del Quadre Infantil (lUO dirigia Ramon Ma�:�, s'incorporem a

1 t elenc eataaLe del Quadrt) ]�sc"èl1ic del Oasal de Catalunya � com ara .Jordi
I

Vives, Nuri Seras, filla d 'una veterana del teatre català, naaouda a 1 '.A:r-
I

eent:i.na� COl'lc0l)ció Lleona:r-t de Seras (qui, 81 mes d rabril de 1965, colo'.)rà.

les noces el ¡ OI' com actriu, amb Ifactuaci6 a T� dama enamo:;."'ada, de :Puig i..we. ,

Perrater, :dota la direcció d. t Jll<geni Jud.à.s i Joan Oar-dcna ) • D1altraB (mta-
\

Lana, arribats de nou a les terreo del Plata, passen a en�'ruixir el nucli

d'actors tot aportant, alguns d'el1s� ItexperiGncia adquirido. als quadres

d "af i.c.iona'ta de Barcelona, com Pero .Andr6s i Eugeni Judàs , el qual, POfl

teriol."'laent, assumirà la funció de director i també farà :f.g gala del sou

talent d ¡ au"(;or (El llac de les _g.!�,tes, Premi Manuel Rocamor-a, als J o o e F10-

rêils de La Llengua Catalana, ceLebrat a a Buenos AirEl8 l'any 1960; "�. J.:....,�_i:.
xí s��sCl'ié£!±� l�lÜstòria, Premi Ignasi Iglèsies, als Jocs PloJ.'alu celo:"

bz'at s El. Montevideo, llany 1963; .k�:)u_-!�rr:::.t9 Premi Ignasi I.<;]i,"è3iez:; ex.--aquo

.Jouep fua..;, Pob.lot , als Jocs Florals celebrats a Perpinyà, l'any 1964) i cora

a tradu,.:·ctor d Jobres 'i;oél:l.ira.ls (La dona A�l forner, de Pagnol), fins aj. din.

del seu traspàs, que s'3sdevingu� mentre dirigia un assaig al Oasal do

Ca t.a Iunya , el 31 de març de 19677 a conseq,tiència à. 'un ccLv Lapae ca:r.-d:tac.

�rei:&: una oBFecü:ü a t eno í.ó al cas de -Ioaqufm .soz-eno , nascut a Palafrugell

el 24 de f'ebrer de 1909, de pare andalús i mare ca'ta.tana, �4::ax: quan

011 tania 4 anys, La seva família es trasllada a li1¡-an9a� on :Ilo:reno fa e19

estv_ò_ls prilnê3.I.'is i our-sa eLs primer;,: anya del aocundaz-L, in-CG1:J'Offiputs pel

f'¿;t a 'un nou b:rasl1at fD.!1lil:lur� aquest cop devers 11Ar-gel1tina" En arribar

ti aqy.o:�t paí.s, J.I'lo:re:r1.o pI'àctica:nent no aap parlar català, l)er�) aviat s 'orien

ta cap al Caaa.L Ca talà i, mica en nrica 9 es fs.miliaritza de nou amb aquella,
I



textos 0 � aques ta nova Gtapa del toatre català a 13 'enos AlI'es, <ll.!:t;,'.ni¡ un

períoda qU3 orriba f'ir:.s a 1 'any 1960: ]Ji' '8 de des0�n;rS? de )Cav:iex :,�e:n¿'\..H,1-,

,

\
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llengua que nomêa ha;"I.!lia bar-bo tè jat (l:urant els J?ri[1��ro anys de La seva vida

Lo a 11:d:aer0.3 arrnea eS0ènj_'lues 108 fil en 1lrn arupo estudian"tilc. ]J' any 1932,

d.o.l :::E.'m.yor Bellpuig s
I eillmalal-(;eix� alg'.i parla de -Joaqu.lm Horeno al dirc)ctol'�

eI (l':ul c
'

al�ra�;sa a ofe:ri:e-li aquell ¡"aro::-, i aDd aque.l L xicot d.E'! 23 f.l.nysf;
dabu tà cncc rnarrt ml :per.30natge de 6o� l:il cronista de RossC-:'-c't;;i1"lünt olog'ia
1 1··· 1....

' ,._.
'v

- 13 g.1.!D. J. ':JG or,¡:; .".J.s:¡;rlOl11.ques ue .<loreno tot aaaenya Iarrt que l�¡_ cal . Sl.:tOl'&.l'

cc j l.� tailt

c-ena 1;'o.1t1'e an:oI' •. ele Jc¡.,op :4.,,1.0 ?oblet, i d'en9� (Paleshoreu <'lS d.ed.icñ a

e iaonyr; breus- :t'ins al .comsn t a ct"_,al @

La direcei!> tcat::,::t41 ct.'U1'}ét manea-a cOlJ't:i.nuaua: -llevat d.s certe l;ol."'fo·lOl' mOb,
/ {

Q:l'.ndro Efldmic dcl Casal, I'1itjans>an¿; 'La selecció d ¡ obres escri tB' tles.px'�s
\

/

de La G1.:.31.'-:rl? elsls 'I'r ss b:::J.yr.'i. llls .J00S l"lor'als de La ¡.lengua Gc.tr:.lana nGle�.

brats a l' exili del 1941 ençà consti tv,eixan la font que li :propoI'c;i.o)�¡:J 1;,1f3

rol, Preni r.asten�ath� 1941; ":rim en el teatre7 de Josep rí:.a. :?oblot, ;?:;:-e¡,d_

Ignasi Iglosias; '£IL. tt:ria ¡;;�,ntiJno]l'�a19 de Xa.vier .Amorós, Preni 1. Iglòuic.;¡
1958; La t:í¡¡üà.a p1.l.b110ao1ó d '

o b:r.:'es 'l;edt:cal s a.Ls .rJa:rr:;os 02,t8..1n.:ns li propor-.

La set

I
, I

\
"

.

<
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les quaLs alternarà amb d'altres de més tradicionalse L'hootal do la Glbrin,

de Sagarra; La mare, de R'.lssinyol; Bor-es d'amor i do tristesa, d'Adrià,

Gual? Cataclis::ne, de Joan Oliver, i alguna traduoció, Pigmalió, do Bor-nar-d

Shaw, adaptaci6 de Joan Oliver. A mitjans del 1962, per motius particularo,

Joaqui.:r, Moreno hab"1J.'§ do renunciar temporàriamont a dirigir (.. ¡J Quudre Esconic

d01 0[1,:;:.11 de Ca talunya

fiqu.all prc-;_:¡è::::i t de r-enovao í.ó , T'ÓfJ o menyu conac í.crrt , cic : creï 0, i quo en el

noatre cas obeáa a una franca í.'rOrJp.0 .. itaoi¿ G.G for C0),�Oi:x:C.:::' ::..q_LoIles obres

que pr-odu í.en els autors caí.aLane cle 1l0stguerl'a. • .uo uanoz-u que) en un lapse

de tres anys, mun t.avem La nostra fJü:e¡: de oud&. dia, do I'..un.ci ¿_ PertroLo (es-

La p<.:lLu.e ò::-au, de Salvader- óS)..Jl:iu;¡ .as -06:í.'ilJ.ós :fe:;:-s� c;:;�c�'m', de Josep

lIlae Espinàs; !�orrl Gn1.la, de ¡licard Jal·'Jat.

l'o.:ra]. • J. clament, E'z'ancoGo
. ¿

f. ..rno traslladar a

!
I

l, duoció d ' ell 11l<iteix), Val1iver_�, 3 '.tU'lt" 11 TZ3cl:.llQV (t:"�fd. QIj Joan Olivar) II

i El S9&Or .Jonhome i ols ixlCtml�j_a:;..�is2 d.1) .Lax ./rij3·�l1. (f.:cc.d.. !}_t¡. Cartada i

Bas Colomer)

(lú - .iractor tot

decanto..nt-se marcadamen t cup a o ord3 <iol taat:.:13! univI,:_rs&.: .!. .Jl1mta: La (lOTla

-

d� forner') de Pag:101 (trad. déE:ug.eni Judà,;); l"i ele :;;:S"t:::l.D..l1a. do l' argen t1.

Robe:r-to f,� .. Cossa (trad. do Ba e OoLomer) � ¡�sl �l"t e�t""nt? el. 1 ,'�'thur Miller;

�¡¡¡ibr:¡¡:�lilY� �u 1!£:!":!L clarmmt 18 ·teu.la.da i �·�re..'7lvia anomenat

I)esig, ambdues de Ter..necsee \ .i.Ll Lama (tra<l1.l!i.ú.es 1€ troS.; riar.r:3ras per Jordi

i�rbonC:ls)? per '::>é que no s
¡
o I:>lidè del s au tO�'3 nac.í.ona I s i d.il·ggí també Una

drQco.ra. de Joan Oliver; Ombres t!�I_]2ort, de J0an Ouz.•ello:J; L 'ou ferret,

d ¡ gl�eoni Judà.s; La ram-bla §.e 10:0; i'l.££_Ü.," o�, do :";ugll.:!:·:::a •• e.

l,' any 1964, i per tal de comraomoz-az- el 400tt ullivli.l::,sarJ.. do.i naixoment de

VJilliam Sh�e.;:poare, .Jordi Sale i lrauto:t.� dtaquJ.Jtcz ::-l1-tllo¡: mun taz-en una



15

adaptaci6 d 'OteLl£., basada en La trad.ucci6 de -Jo aep :h. de Sagarra., amb es

cenogr-af'La de la :pintora argentin.a Maria Llu! ....a Lamef.a , a. La representació

deIa qual assis·t{ I'agresat cultural cie l'Ambaixada Britànica. El matoix

an::h Jordi Sol� s "empr-engué La t.asca de muntar Maria Rosa, en qualitat d 'ac

tor j_ di:re:}tol'� adap tada B. ]:' època actuaI i tot sub:ratllémt-n� :ü contin-

Doc de l'any 1967 l'n(;1;lvitat del �i._d..i::'(; .a:;;:c0�r;,ic del Cazal Q� Catalunya

-tl'es i 1'1 partir doI 7 O arrib¡� a una so La obra pOI' ;.my. l' <4'q 61", Francesc

d.e B�:etc·].'t Breoht,

£JtrrotHdeê.; d e Mob..ère •.L·'Jany lSrr4, di3 nou 6:3 jJa'li.·.i::..l. .l(¡:.!:" ..sno ·:l¡,d ha muntat

�t-K'¿,/d:A.Ccl�� i La fO:r·t�l!la ..ta 811\;:1.0., d.e �1;:¡6ar:ea.

�i volguéssin .Ionar- una. :aò xina con •.f_Jhrc.(i u'elf.:l actor s que lluu :format part

d81 Qualire l�scGnic dol CastI]. ele Cê'.t,::L:¡'u.ll.:rò- cor-;!;,de.l el z í.uc �.."porillos:í.s3im!-

ze {mysa ROBa t;ZuimalJó It� Navar-r-o , Ana 1:'0.. Viola Je Ccll� Gcncc;poió Servont,

-Joan CAX¿:.O:i.1U (qui '�ambé ha ;f. -.� Qe; direci/cr) i ur, lla¡:,�:; E:f's...x etcetera. 'Una

J



,�
I·

'\
I

j
\

'It

16

colla d'anys per 1'!arga:r.ida C. de Salvador i també, esporàdicament, per

,Tuli ��assipo De 1! escenografia se n
' ha ocupat Ricard Escoté Pujados, 01

qual t mbé féu de direntor i actor� a més de tenir cura del maq_uillatge en

infinitat d'ocaxions.

El G�ln Joventut Gatalana� el 1966 formà un grup escenio, intograt p�r

oler.;lent� molt jo"res, el q1HÜ es Iir0si�ntà sota La direcció de .Julià Pairó

R8fael AngJ.adu ..

o I:>ra Cul tural Ca taLana , funda da L ¡
any 1966, two l�é ha dedicat aLguneu do

Lou seves aeaa iona ¿fe di''Tllleació cul tu�al, c�le,)rn(jes ininterrompudament

tots €'J.s d.issabtea a 13 tardn. (t�'3t delz meso a d ' e�tiu) durant ols anys quo

van des d ' ac;.uf:ül elf;; le ¡30ya fO.rmaoló fil1.�l al moment actual. Les r>bres re-

presentadac,' on s0ssioTIH de tao.tre llegit i actuat, do Bali;usar

�l':n'�el;,--.La .£"¡D.l.�t_�,� d€1.Hn,f'aoJ. Tacinj Bb'L'<�§J2.�e.§., de R�card ::-:alvai, llomes i

tr�\e? ,r�t'LC�r"'j >o"re.I� v,,{.., \ lo\. !\A.orf rk dtt".. l2>t A obreM cJ.... C;>,. •

]0, dE: r�. d.e Peèl.ro�to;(F:r":'�E£....�n;y:r.e1?Yr1e M.Àc C8.prna.ny i Xavier HOI:lGU9 :.:..ota

..
.

de l'delralo ;J. J'c::c<li �;olé7 EJ :cetanlc del f'1¡;;'_lt;l�tH" de Jor(li 'Jleixidor.
. -_..._-_._-- - .. -_,_ ....... ...---.,

..

.in 11a1'g d. "aquect s anys, han ac tua t-s Pur» iTilJ.8verde, Mercè Vives,

:81I1n.a Lor-enco , Iri£l V�1a.;; Glbl'j,a J'Ixbont-s: Pa tritüa Oabancho , Isabol Villa

verde, 1',!aria Grifoll, JO':l'cp Forrt , -Laume G::l7.':t:"\�:;a, -Ioan Cardona, Joaquim 80-

Ió, Par-e példr6z, Gu;.fr� ;:':oras, Jor<li 8016� Fivé'lJ.J er ser-as , Ricard ]:larco,

l<"\."�dlr·'�J
-

d'''''�''(''']l) F Padz-o I J '0"-'�II.lQ.!1J." 111.1.1.1:3•. , Jo).' J. .::>OJ.O \lj. >o 7 . rae-eGO 8u.!.'0 •.• ,. orce!.. Arpones •••

És curiós de cons+atar- l'inter a que demo s nz-az-en alg�an3 actors argentin ax

de p.rinoil)ifl de aegle :pelf: autors ce.te.Lans à.e 1 ¡època, interès quo no re�

'saïTa limitat Ell cone í.xement de Ll.ura obr-os , s;i_nó que els menava a. intograr-

:;teEI on els l'eper1;o:riQ r0speotin�. VeiOM qu e Pablo Pod.esta(1875-1923)� 1 'any

1911$ al tea"ex€! Ayolo (lo Buenos Aires, donà FI conèixer 2!eE:.ê:..Èa�, però
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no on la. t1'adicional traducci6 de Jos� Echegaray, 5:;'116 en ID. de l'e�c:!'l.r-

tor i hOJa3 do t.oat��a Cazrí.Lo Vidal, la quaI �c uno versi6 t'tda.ptad.,9 a lo.

rLtralj.a ar(j3iltina? ., eB oaracteritza °D€3l" lA. u tj.2.j. -!;ztl.0ió de 1.1 paz-La ., ,,"I �
... _,., J�

e o s tum.r t:fpic� del nOJ:'d d "aqueaca ter:cao �1a.l1lü i.e os diiJ. :w.lu.:.el L a la -r!.
,

i
,
I

uu i ta.m�)l1 :".�.\ria i'Gt �'�a:}:"':D
...

I --i

"

� �.

m.u: ¡,J.C,

"

(CivEiza:io'1) � de Carlos :101devila, eli. tl'aducció de .:):l.az Canedo ..
'

Jlr;_uer-¡-' a.

C(l'r(1.pu�zy:'a ;lavia actuat [< Bar-coLona i a d:i.ví1;t.·sas oáu ta ts de La Pcnf;'ll:,l1)ln�
1, I cndono. do bod.on,--

Guillcn:;:¡o RoLdnn i Ldver.sarios o Don Tnm01HJo.
------ _....."

do J:iarto-

::;'0U Soler, 1£. £'611io. riel ,108i,', eLr:; ;)tlé;a:cra.

gario. llosa. jo Guime:rà=

obres úatalunes} com ara Camila Quiroga, Glòria Ferrándiz, Eva Franco�

/

/

.,./
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Lecha 0rtiz, López J.J�gaJ..', i segons que ens diu Josep Lleonart Gimonez a

- 'a:i.'tlc.;l.ú publica"1; a La r�vistallvatalu:nya¡¡ de l ;oct-o.lb�'e cie 1943, a qui hali!

sogui t per bas t.íz- aqu.t:hdie� nO'vel:> sobre el teatre català en Li engua ca atieL-

::"a:na �.. ll"'..xgentina, .Gerto. ::Sil1.gerlr.rul on les aesu í.ona poètiques que reia a

conei.::reWGllt, consil!:>'nareiol La uedi<.!atè.ria airCòg-rafa el 'Ànge.l. Guimerà a 11 actor

l'a.)}.o l'otestà, La qual $I;.¡ Jon�emí'ada al .i..useo Naciona.l del J:1eatro dEl La

capi t;..l elel ?1.aï..a, qu e i'a: !'A Pa nl,o PoiLestà, en nombr-e del Manelich oaua-.

lán, 6.1 1Ia.lJ.blú:h de .las 'borras argentinl'is, felici túnci.ole pOí: su ar'¡¡Q ma-

te 1; va tioina.ut� uJ.:rl'iba::!.'?l un moment (Si êl"3 que XlO ha arribat ja) gpo re,sul-

ne s J:)l..<.�ld"n alleugil.' llur profu..."lda. enyor-anca assistint a lal reprp-sentaci6. II

a dir que ha d.:t..�ril)E;:í; I; hora d.e t:r.e·btülar dc� cara al pais ( •• �) va:l ,a d;i:[' que,
pe:. un "ostirG, ca'l mantenir tot allò que jR existeix J.e car-a als oa'ta.Lans ,

man tl'\) óS p1.:.gui. I,. .1.1 al 1;1.'0. 'banda, aenco voLor- os"tablÍl.' un ]!l'ogJ.'ama, crf;liom

que , tnt.:;..'€; :;.{:>:! Cus::>,.; él. f,Jl'� pod.:dem. ci't<:i-r: on oJ. terreny de La cultura, tot

a.J.lè (]_1J.e i"'l1dc.ixi Et pl:ojectar-l& vern 1 iArgen"tina.: propiciar Ji edici6 de

tIa.j:uccion¡;¡ li ¡'$;rt:t.�i-e� i àdhuc representaüiona d ' obro s catalanes "tradufdes ••• "

El 'pa� del temps 110 na fet méc que cozifí.rmar-, lamentu·tJlemen.t, .leo .nost:rSI::l

'pr6dïicci0l1:':�? tal com no demostra La minva de les activitats del Quad:!:'€! Btt-.

cenic del Uasal de Catalunya� ��bratllada més ru��nt. Per seguiT el nostre

/
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�- -, J" ., I �. t'""'_ .. - u al, �J••.

.Buenos [l..j_res, novembr-e de 1974
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Fonts consultades:

Col.le�cions de 1es pub'l icacions� Ressorgimcmt3 Cata!U1.wa:- rn CO'::'1:'GO de

Glossari de l'ITo�a Catalana

el f occu i:::ro fia 1943.

"fr."lJ_l 7(\.·...j·r11·Ï'.·�.(.... +:-:·I.'" 01 P"'l Clr"""Y':!);:�I�Ir.+ a P;1'1t'(jLll".. ,-,... �e"V'occ., -i (,:. .,,';�:I·r.. t..
, , •• �_ _ .•

>
_ v. ... _. _'O" .e'0" ....... v_ •• , _'. _.,. __�� ... :;> .J.u., ... '-" .... �.� ..... ,

cUitat.



(
21

Tsm"A, }) Q OTIRJ])S REPRESmrT}_J)ES PEL QUADRE ESCENIC DEL CASAL CA'rAlJ� DES

DB 1.'.I'\.JJY 1916 PINS AL 1936 (La xifra quo figura al costat dol titol do

l' obra indica el nombre da vagades que La mateixa f'ou reprecfmtada du-·

/ .»

i�VT:.Ll�\.l'(TJd
V (d-'¡;r·rna qtiesti6 (2)

J'OS};P BU}l(iAS
�---- .._-_ .. -

l'as se.';adors de PoLòn.La (2)
- -.

Er· 4Y\ ('2).J ord.:1_ � ...

Mai se fa tard si el cor és ,Jove (2;
La llum ,leIs u11s

1 ¡ �ü,.H) ().' 'J va pordre ol

ANCIill:., GUlM.EIll
._-------

'l'erx·a baixa (4) ,Aigua que oor,"'o (2)
TWOGfJÈn1 Jélnct La nit de 1 t amor-

rnm<.:lf (Traò._ J .H. Jcrdà)
Mest;,;e Olegu.Gr· (2)
Mal' i cel (3)

d f en tro els rilorts

L�, reina �iove
\:/. ,/

li èn�ma és meva

.1 La baLdá.r-ona
\
,

.

L
,

!
')

Hpria Rosa (3)

,
,
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I0.t1J.'l.31 IGLl::l.88

":;1 coz- <1131 poble (6) Sirena (2)

La barca
/

La coelosc.t

.81s vell!:) (2)
POUS l PAG.i..!8
---_._----

La reirta. dsL I)OJ:
Sun;yora. hvi� vo ; nnrit

:�'lorf;; ddl! cingle (2)
Hal i nen,yor

.L'al·ogria d.el Gol
Ap:.:"l) ta +s pe.cò ne escanya t s

.Iov ..sntuf
o Una 11�gu.a de ruaI camí

PT5IG I FEILU�TEH
_. - ......-.

.L I end01Jl'à. <le OOd.03

<iJ{
¡ ,

.r

/
JOJ.ili2 Jll_;./
_ .._ .. __._J__

J.Ja mare (.3)

JJj.jouu ,::iantI

I
I

,

/.,
'

l�l tl�j_omf de
-

a carn (.3)
,'. ":;1 Pl'o:::¡-bidigi tad.or (2)

La ni-i¡ d.e 1 'amor (2) Déu hi f'a méo que nc-aa.L t::e""

\ Gente b.í.en (3)-
.

d- 1 1,/3)'.1.Jà. lli

(}lu'a (:;'0 mor-o (5)

l..'clegl'in q_ue passa

¡

.c:l bon policia .81 fo:r.:nr ti", :ball (2)
La lep:::-a Les joic.3 lle :t.a. ROSEl!' (2)

¡'

El titella p:rò¿lig
vy.,r':í.'tJ�t4. 1 GA� El cas te.Lí 0..eJ.;,;; tres dragons
La dolorosa


