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Resum de la ponencia "m teatre dels catalans al' exili america"

per Jordi Arbones (N°000004)

.Inici de les representacions en catala al Plata

� .
La primera representació teatral en llengua catalana se celebra a MOntevideo el

'1870, cinc anys després de la instauraci6 del nostre teatre a Barcelona. Havien de pas
sar tres anys abans no es donés la primera obra catalana a Buenos Aires, Les francesil
les de Frederic Soler. Aquestes representacions cal suposar que eren inspirades �s per
l' enyor i l'afecció al teatre en si que no pas per cap sentiment patriotic, car aquest
primer grup alternava les obres catalanes amb les castellanes.

Tot aquest període fins a les primeries del nostre segle esta signat per l'arriba
da de figures prominents del teatre de casa nostra, com ara Teodor Bonaplata, Victo
riana Bedês, els fills de Lloo Fontova o Joan B. Llonch, i les obres que es representa
ven eren aquefèes que tenien més exit a Barcelona, per exemple: Les joies de la Rosef,
Tal faras� tal trobaras i alguna gatada de Pitarra, en tm primer moment, a les quals
s'hi anir1en afegintt cap a finals de segle, totes les de més volada de Frederic Soler,
Angel Guimera o Feliu i Codina, entre d'altres.

Afirmació del teatre catala amb un proposit de reivindicació nacional

La fundació del Casal Catala, el 1908, amb una concepció netament catalanista, l'ani
ma del qual era Josep Lleoaart i Nart (home de teatre, de rellevant actuació a Barcelo
na, el qual, a més dels autors catalans, havia representat eutors estrangers de renom

urríversal , com Ibsen, Rjorson, Brieux, Mirabeau, Hauptmann), marca 1 'afennament de 1 'ac
tivitat teatral amb una intenci6 de crear tm fogar de cultura catalana, que fos conti
nuaci6 de la patria.

El fet que les representacions es feien en teatres comercials de Buenos Aires i que
eren ammcíades amb cartells pels carrers, jurrtament amb la vinguda de Santiago Rusi
fiol (el qual exposava també les seves teles a les galeries d'art de la ciutat) i d'En
ric Borras, per exemple, explica, així mateix, l' interes que demostraren els directors
i actmrs argentins pel nostre teatre, a l'extrem d'incloure obres tradu!des del catala
a llurs repertotis habituals.

Continuitat en el període 1916-1936

Quan el Casal Catala compta amb una sala de teatre dins l'estatge, un seguit de di
rectors (Josep Serra, Joan Vehil, Joan Cund.ll , avi d'Antoni Ctmill Cabaneláas, que fou
deixeble d'Adria Gual i fundador de la Comedia Nacional de l'Argentina, 1ram6n �b.s, Gre
gori J. Silvestre i Joan Segala, entre altres) fa possible in dels cicles més brillants
i vitals del teatre catala a America. Al costat de les obres d'Ave1.lí Artís, Josep
Burgas, Angel (llimera, Ignasi Iglesias, Puig i Fermter, Adria Gual, Ape1.les Mestres,
Pous i Pages, Santiago Rusifiol, Josep Ma. de Sagarra, Carles Soldevila i Frederic Soler,
s'hi donen traduccions de Goldoni, Hauptmann i Ibsen.

Significaci6 de les funcions teatraii durant la guerra de 1936-39

Tots els catalans conscients de la tragedia que vivia el nostre proble, radicats a

1 'Argentina, desenrotllaren una gran activitat per tal de brindar llur ajut a les víc
times de les fúries que assolaven la patria, dins una nova instituci6 creada "ad-hoc",
el Camite Llibertat� Per tal de recaptar cabals per comprar queviures, medecines, etc.�
organitzaven funcions teatrals, entre les quals cal destacar la del 7 de novembre de
1938, a profit dels orfes de guerra; la del 4 de desembre del mateix any, amb Margariga
Xirgu en el paper de BlBIlCa, amb la de Mar i cel a benefici de la Llar de l' Actor Vell
de Catahmya. Després de la desfeta, aquest comprdlmís i aquesta solidaritat perduren de
cara a l'exili: el 6 d'abril de 1940, posaren en escena Els camins d'Antígonad'Ambrosi
Carrion, a profit dels intel.lectuals catalans exiliats.

Incidencia dels Jocs Florals de l'exili en la renovaci6 dels re rtoris teatrals
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Bs natural que, mancats com estaven d' obres originals publicades a la Catalunya fran
quista, els directors seguissin atentament, durant aquests anys, la producció que es ca

nalitzava devers els premis Fastenrath G Ignasi Iglesias dels Jocs Florals convocats

pel PAtronat de l'exili, els quals manta vegada eren dotats pels mateixos centres o

casals catalans de la diaspora que tenien un quadre escenic. D'aquestes obres, en s6n
representades, per exemple: Fira de desenganys de Xavier Benguaral (Premi Fastenrath);
Crim en el teatre de Josep Ma. Fbblet (Premi Igansi Iglesias); Histarria sentimental
de Xavier Amoros (Premi IGnasi Iglesias).
Incorporació dels nous autor� de postguerra i del teatre universal

La tímida publicaci6 de textos teatrals als Paisos Catalans que es produeix en aflui
n-se els resorts de la censura, permetra als grups teatrals de l'exili de donar a r'



A partir del 1967 hom pot apreciar una sensible minva en el nombre de prepresentacions
L, les cinc o sis obres per temporada, es redueixen a tres, i a partir del 1970 arriba a

una sola per any.
El canvi economic favorable que es produeix a casa nostra, constitueix un estínrul per

a retornar a la patria, i són molts els catalans que abandonen aquestes terres. Així,
el nucli d'actors es veu força afeblit, cosa que repercuteix sensiblement en el nivell
de les representacions i fa minvar les possibilitats de posar en escena detenninades
obres.

Adaptació a la nova conjuntura

Obra Cultural Catalana, atenent a les dificultats que planteja aquest estat de coses,
intenta d'assajar una nova forma: el teatre llegit. D'aquesta manera, a partir del 1966
i al llarg de deu o dotze anys presenta: Bxode de Bai tasar Porcel; La maleta de Rafael
Tasis; Els espies de Ricard Salvat; Hames i No de Manuel de Pedrolo; Pregguntes i respos
tes sobre la vida i la mort de Francesc Layret de M.A. Capmany i Xavier Romeu; Historia
d'una guerra de Baltasar Porcel; Dos quarts de cinc de M! A. Capnany. També nnmta: Tec
nica de cambra de Manuel de Pedrolo i El retaule del flautista de Jordi Teixidor.

Estetica del teatre catala a America·
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neixer obres com ara: Tu iI' hipocrita de Maria A. Capmany; La seel. de la terra de Jor
di Pere Cerda; Guspireig d'estrelles de F. Lorenzo Gazia; La nostra mort de cada dia
de Manuel de Pedrolo; Parasceve de Blai Bonet; Antígona de Salvador Espriu; Es peril
lós fer-se esperar de Josep :Ma. Espinas; Nord EnIla de Ricard Salvat.

Alhora, hom creu que la nostra escena s'ha de nodrir de la producció dels autors
dramatics d' arreu del m6n i així, per tal com estaven mancats de les traduccions cor

responents (llevat de les poques que aleshores eren publicades a Catalunya), davant
l'estímul de poder veure-les representades, alguns escriptors radicats a America s'em

prenen la tasca d' anostrar obres corn ara: El rinoceront de Ionesco; El senyor Bonhome
i els incendiaris de Max Frischt; La dona del forner de l'agnol; Fi de semana del dra
maturg argentí Roberto M. Cossa; Del pont estant de H� Miller; La gata damunt la
teulada i Hn tramvia nomenat Desig de T. Williams; La guineu quan no les pot haver ••.
de Figueiredo, etc.
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Llevat d'alguns actors i directors professionals que actuaren a les darreries del
segle passat i als primers de I 'actual, en general la gent que s'han dedicat al teatre
en aquestes terres eren afeccionats. Mancats d'una formació

sistematica'lls
actots i

adhuc els directors es guiaven més que res per la intuici6, i poques vega: es han demos
trat la inquietud d'adaptar les tecniques propugnades pels grans teorics el teatre.
Tarnnateix, les croqL\q1iqaesegistren actuacions i postes en escena memorabl •

Els numtatges han seguit la línia tradicional, sense experimentació de cap mena, prac
ticarnent tot al llarg dels períodes examinats. Dins d'aquest estil, pe� sempre s'han
caracteritzat per ma gran dignitat.
Conclusió

La manca de corrents migratoris envers America, les dificultats econ�ques d'aquests
paisos, les noves formes de vida que s'han imposat els darrers anys (de�t a les distan
cies enormes, la TV, l'afebliment de les relacions socials, etc.) contri�ueixen a dissipar
les activitats culturals de les col.lectivitats estrangeres, de tal mane� que tot fa su

posar que estem assistint a l'agonia del teatre catala en llengua catalana a America.
La interrelació que, ho hem vist, en algun moment existia entre el nostre,teatre i el

teatre del país america és en 1 'act1ilalitat del tot nul.la. En tot cas laainfluencia hau
ra d'irradizr directament des del Paisos Catalans, mitjançant la presencia de grups ca

talans als festivals ci encontres teatrals que se celebrin en aquestes terres," I cal te
nir ben clar que la presencia d!actors i directors, o escenogra.fs, catalans a les com

panyies espanyo.les que hi venen no constitueixen cap mena d'apart netament catala ni
tenen cap mena de trasceridencia a favor della difusió i coneixement de la drarnatargia
catalana dins els ambits americans.


