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L TEATRE DEL!:.i CH? LlIlL, A L 'EXILI A t:IUC:h.

Jordi Arbonès

Inici de Iee r8presentacions en català al Plata

La l'ri.lex'a re_¡;resen tació t.Jatral en llengua catalana t� lloc a onte

video el 1870, cinc anys despréct de la instauració del nostre teatre a

Bance Lona o Havien de passar tres anys abans no o e doné", la p,rir...era obra

catalana a Buenos Aires, Leo francesilles de Frederic Soler. Aque s te s re

presentacions cal suposar eren inspirades ué� per l'enyor i l'afecció al

teatre en si quo no pas �er cap sentinent patriòtic, car aquest primer er�p

al ternava les obi-eu ca taLsne a amb les oastellanes.

Tot aquest període fins a les pri cries del nostre seele estd signat

per 1 farribada de figures prominents del teatl'9 �9casa nostra, com ara

Teodor Bonaplata, Victoriana Bedós, els fills de Lleó Fontova m Joan B.

Llonch, i les obres que es representaven eren aquelles que tenien I �s èxit

a Barcelona, per exemple: Les �oies de l� ,Roser, Jal far�s, tal tr�bar��
i alguna ga�ada de Pitarra, on un pri�er mal ent, a les quals s'hi anirien

afegint, cap a finals de �egle, totes les de m6s volada de Frederic SaJol',

Àngel Gui er"à a Pe Láu i Codina, entre d'altres.

Afirnaci6 del teatre eatalà amb un propòsit de reivindicació nacional

La fundac í.é del Oaua.l Catala, el 1908, an.b una concepc
í ó

netament ca

talanista, l'anima dei qual era Josep Lleonart i Nart, marca 1 'a'for er ent

de l'activitat teatral arrb una intenció de crear un fogar do cultu�a catala

na, que fos continuació da la pàtria.
El fet que les reprosentacions et! feien en 'teatre� co�ercials de Bue-

nos Aires i quo eren anunciades en cartells pels carrers, juntament amb

la vinguda de Jantiaeo Rusiñol i d' 'nric Borras, pel' exemple,explica, ai

x:! ma teiX, l'in torès que derr.ostraJ:'cn els directors i actors argentins pel

nostre teatre, 6. 1 'extron; d'incloure obres tz-aduñdes del català a llurs

rOl)Ortoris habituals.

Continu!tat en el per¡ode 1916-1936

uan el Casal Catal compta amb una sala'de teatre dins l'estatge, un
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seguit de direc��rs (Josep Serra, Joan Vehil, Joan Cunill, avi d'Antoni

Cdndll Cabanellas, que fou deixeble d'Adrià Qual i fundador de la Comèdia

Nacional de I 'Argentina, Ramon �.as, Gregori J ..... ilvestre i Joan Seg-ala,

entre altres) fa possible un dels cicles m�s brillants i vitals del teatre

catala a Am�rioa* Al oostat de les obres d'Avel.li Artis, Josep Burgas, Àn

gel Guimerà, Ignasi IB'l�sias, Puig i Ferrater, Adri, Gual, Apel.les ee

tres, Pous i Pagès, nantiago Rusiñol, Josep �a. de Sagarra, Carles dolde-

vila i Frederic Soler, es representen traduccions de GolJoni, Hauptmann i

Ibsen.

"lignificació de les funcions teatrals durant la ffilerra de 1936-39

Tots el· catalans consoients de la tragèdia que vivia el nostre poble,

radicats a l'Argentina, desenrotllaren una activitat molt gran per -tal

da brin,ar llur ajut a les víctimes de los fúries que assolaven la pàtria,
"

dins una nova institució creada "ad-hoc", alt Com,ita Llibertat., Per tal de

recaptar cabahs per co pral' queviures, nedeomea, e tc , , organitzaven fun

cLon s teatrals, entre les quals caI destacar La del 7 de nove bre de 1�38�
a _profit doll:) orfes de guerra; la del 4 de de e re del wateix any, amo

xüargarida Xirgu en el paper de Blanca,. de 1 al" i cel, a 'benefici de La Llar

de 1 'Aotor Vell de Catalunya. Després ·de La desfeta, aque s t compnon... is i

aquezta solidaritat perduren de cara a l'exili: el 6 d'abril de 1940, po

saren en escena Els camins d'Antíl;ona d'Ambrosi 6arrion, a profit dels

intal.lectuals catalans exiliats�

Incidència dels Joos Florals de l'exili en la renoració dels repertoris

teatrals (1941-1960)
�s natural que, rrancats com estaven d'obres originals publicades a la

Catalunya franquista, els directors seguissin atenta�ent, durant aquests

anys, la producoió que e..., canalitzava davers els premis Fastenl'ath i Igna
si Iglésias dels Joos Florals, convocats pel Patronat de l'exili, els

.quals manta vegada eren dotats pels'ffiateixos centres o casals catéilans da

la diàspora que tenian un quadre esoènic .. D'aquestes oores, on s6n repre-

)0,.20
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sentados per oxe.ple: Fira da dosenranys de Xavier Bengueral (Pr, i Uas

tanrath); Crim en el teatre de Josep la. Poblet (Prori Ignasi Ig16sias)
Història sentit ental de Xavier Amor6s (Premi Ignasi 19lénias)
Incorporaci6 dels nous autors de postguerra i del teatre universàl

La tímida publicaci6 de textos teatrals als Pa!sos Catalans que es pro

dueix en afluixar-se els resorts de la censura, permetr� als grups teatrals

de l'exili de donar a con�ixer obres COIDX ara: �i'l'hipòcrita de taria

Auròlia Capoany; La set de la terra de Jordi Peré Cerd�; La nostra mort de

cada dia de anuel de Pedrolo (estrena universal); Parasceve de Blai Bonet;
Antí�ona de al�ador Espriu; �s Eeril16s fer-se �skerar de Josep a. Espi

nàs; Nord e�lJ1 de Ricard Salvat •••

Alhora, hom creu que la nostra escena d'ha de nodrir de la producci6
dels autors dramàtics d'arreu del m6n i així, l'er tal com estaven ancats

de les traduccions corresponents, davant l'est!�ul de poder veure-les 1'0-

presentades i de fer un acte de servei, alruns escriptors radicats a

Am rica s'eaprenen la tasca d'anostrar obrs co ara: El rinoceront de 10-
--

nesco; El senyor Bonhoma i els i�cen�� de ax Frischt; La dona del _for
nez- de Patonol; Fi de set�nana del dz-an.a tuz-g argentí ROberto M. Cossa; 1)131

Eont estant d'Arthur Alil1ar; La Bata damunt la teulada i Un tramvia �o_enat
Desie de Tennessee Williams; La p;uineu guan no les pot haver •.. de 'icuei-

redo, etc.

Decandència
•

A partir del 1967 hom pot apreciar una sensible linva er, el nombre de

representacions i, las cinc o sis obres pe,r temporada, es redueixen a tres,
i a partir del 1970 arriJa aR una sola per any�

El canvi econòr.lÏc favorable que es produeix él casa nostra, constitueix

un estímul per retornar a la pàtria, i s6n molts els catalans que abandonen

aquestes terres, Així, el nucli d 'actors as veu 1'01'':8 afeblit, cosa que
.

repercuteix sensiblement en el nivall de les representacions i fa minvar les
,

possibilitats de posar en escena determinades obres.
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Ada taci6 a la nova conjuntura

Obra Cultural Catalana, atenent a le� dificultats que planteja aquest

esta t de coses, intenta d'assajar una nova forr.a: el teatre llegit� D'a

questa aanera, a partir del 1966 i al llarg de dau a dotze anys presenta:

.1!Jxode de Baltasar Porcel; La aleta de Rafael Pasis; Els espio(:) de Ricard

"al-ya"t; .Home s i No de l,anual de Podr-olo; PrE:)f"untes i re::,poztes sol>re la...Yi
da i la mort de Francesc Lpyret de IoA. Capu:any i Xa',ier Rorneu¡ Història

d'una t-,l'1.lorra de Baltasar Pordel; Dos g,uarts de cinc de cA .. Caprnnny , '1'a1.

b6 munta: Tècnica de cambra de .wanuel de Pedrolo i El retaule del f'laut:!:s�
de Jordi Teucidor.

Estètica del teatre català a Am�rica "

Lleva (j d ' alguns ac tors i directors professionals que ao tuaren a les

darreries del segle passat i als primera de l'actual, en genoral la gont

que s'han dedicat al teatre en aque s te e :terres eren af'e oc áonata , �ancats

d'una for.1 ac í.ó sistemàtica, els actors i fins i tot els directors es :uiaven

m6s que l'es per la intuició, i poques vegade s han den:.ostrat La inquietutt

d I adaptar les tècniques "propugnades pe Lc grans teòrics del tea tro. Tan! a teix,

los cJ;'bniques registren ac tuacáons i POS"tOG en escena e oz-aul.e s ,

Els muntatges nan seguit la línia tradiúional, sense experimentaci6
de cap nena, pràcticament tot al llarg dels periodes exan i.na t s , Dins d'a-

quest estil, pel:ò, aempz-e s'han caracteritzat per una gran di nitat.

Conclusi6

La manca de cor-ien-ta migra'�oris envers America, les dificultats eoo

nòmí.que s d 'aquests paisos, les noves f'crrne s de vida que s 'han imposat els

darrers anys (a causa de les distàncies enormes, la TV, l'afebliment de les

relacions uocials) contribueixen a dissipar les activitats culturals de los

col.lectivitats estranóeres, de tal wanera que assistim a l'agonia del tea

tre catala en lleng a catalana a Amèrica.

La interrelació que, ho hem vh:t, en algun aomen t existia entre el nos

tre teatro i el" teatre del paí� americà és en l'actualitat nul .. La .. En tot

cas .La Lnf'LuèncLa haurà d '"irradiar directament dels PaIsos Catalans, mit-
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jan):ant la presència de
, rupe i ccmpanyáe s catalans als festivals i n

contres teatrals que se celebrin en aquestes te�res. I cal tenir ben clar

que la presència d'actors i directors, o escenografs, c�tal'ns a les COI

panyies espanyoles Cluc hi vénen no constitueixen cap mena d 'aport netarr,cnt

català ni tenen cap mena de transcendència a favor de la difusió i coneixe

ment de la dramatúrgia catalana dins els àmbits 8.:"Ilericans ..

Juliol 1990


