
L’EMPREMTA DEL TEATRE REPUBLICÀ A MÈXIC

V
ençuts, dester-
rats i amb el do-
lor, la nostàlgia 
i la frustració a 
coll, van arribar 
a Mèxic el 1939 
una generació 

d’exiliats republicans supervivents 
de la guerra civil espanyola. El 2014 
es compliran 75 anys d’aquella diàs-
pora. Bona part dels nostres millors 
poetes, dramaturgs i actors van tro-
bar el seu lloc en la generosa acolli-
da d’un país que va crear per a ells la 
Casa de España (avui Colegio de Mé-
xico) i que va saber aprofitar la seva 
aportació per regenerar el panora-
ma artístic local mentre s’empobria 
la nostra cultura.

D’aquesta allau de creadors tam-
bé se’n van beneficiar l’Argentina, 
Xile i l’Uruguai, on la seva influència 
va ser igualment important. L’acadè-
mic mexicà Antonio Alatorre, mort 
fa tres anys, va proclamar: «La tasca 
que van fer és d’un valor incalculable. 
S’ha de veure, fil per randa, què ha es-
tat de Mèxic abans i després d’aquests 
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Exiliats
Una gran ambaixada del teatre republicà va 
deixar la seva empremta a Mèxic al contribuir
a la renovació del panorama artístic del país.

L’estrena de 
‘La sangre de 
Antígona’, de José 
Bergamín, recupera 
la memòria del 
teatre desterrat

panyia de Margarita Xirgu amb el di-
rector Cipriano Rivas Cherif. Venien 
com a ambaixadors culturals de la 
República, encara que l’actriu ja ha-
via visitat abans el país. «La sacsejada 
va ser memorable», diu Luis de Tavi-
ra, director de la Compañía Nacional 
de México. «La seva llavor va servir 
perquè d’altres se sumessin al movi-
ment de transformació teatral mexi-
cà que va arribar amb el retorn a la tra-
dició clàssica utilitzada per impulsar 
l’avantguarda», recalca. Xirgu es va 
establir a l’Argentina i Xile, i va viure 
fins a la seva mort a l’Uruguai.

Un fòrum sobre l’exili teatral es-
panyol a DF, a la Universitat Inter-
nacional de La Rioja (UNIR), ha tor-
nat a valorar aquesta herència. «El 
seguiment d’aquelles empremtes ens 
permet buscar-nos a nosaltres matei-
xos», explica Ignacio Amestoy, di-
rector d’UNIR Teatro. Va ser un acte 
emocionant, precedit per un home-
natge a José Bergamín amb motiu 
dels 30 anys de la seva mort i l’estre-
na de la seva obra La sangre de Antí-
gona (1955), coproducció de la Com-
pañía Nacional de Teatro de México, 
el Centro Dramático Nacional de Es-
paña i la UNIR, dirigit per l’espanyol 
Ignacio García.

i oblidats

grans homes». L’exili mexicà va ser 
molt més llarg i dur del previst i al-
guns no van tornar mai. Els que ho 
van fer van topar amb la dificultat 
d’encaixar un teatre que havia per-
dut el seu lloc. Serveixi l’exemple 
de l’estrena a Madrid, el 1976, d’El 
adefesio, d’Alberti, amb el retorn de 
l’emblemàtica actriu, exiliada a Pa-
rís, María Casares. Va tenir més resso-
nància política que escènica.

A Max Aub li va costar molt que es 
veiés a València i Madrid el 1998 el 
seu San Juan, un muntatge més ben 
rebut que l’anterior. Alejandro Ca-
sona va tornar als anys 60 però es 
va trobar amb el rebuig d’una críti-
ca mediatitzada que el va qualificar 
d’«antiquat». El retorn d’aquests au-
tors i d’altres, després del silenci al 
qual havien estat sotmesos, va ser pa-
gat amb l’oblit.

Molts muntatges de qualitat

L’empremta dels millors represen-
tants del teatre republicà és avui 
molt més visible al seu lloc d’acolli-
da, on habiten molts descendents de 
la generació artística de l’edat de pla-
ta de la nostra cultura. La superio-
ritat del llegat escènic exiliat es va 
posar en evidència amb els nombro-
sos muntatges de qualitat estrenats 
a Amèrica d’autors hereus del teatre 
de Lorca o Valle Inclán, que no es van 
poder veure a l’Espanya de la post-
guerra.

El 1936 va arribar a Mèxic la com-

XBore tem niat. Duiscidunt in 
vent dolobor irit nim zzriliq. 
Duiscidunt in vent dolobor irit 
nim uam velisi.
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Una escena de ‘La 
sangre de Antígona’, 
dirigida per l’espanyol 
Ignacio García.
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Aquesta estrena, per fer tempora·
da a Mèxic abans d’arribar a Madrid, 
té una gran càrrega simbòlica. «L’eix 
de la narració és la cruesa de fets com el 
de l’enfrontament bèl·lic espanyol i les 
seves terribles conseqüències», expli·
ca García. La impactant posada en es·
cena, que acaba amb una imatge de 
penjats, incideix en l’exhibició del 
poder, la mort i la barbàrie de la pug·
na entre germans que ens remet «a la 
lluita caníbal» que es viu avui en algu·
nes regions de Mèxic.

L’excel·lent acollida de l’obra de·
mostra que el teatre de l’exili segueix 
tenint vigència en aquell país. L’ac·
triu Rosenda Monteros, de 78 anys, 
que va conèixer l’autor i va treballar, 
entre altres, amb Buñuel, sent com 
un somni haver participat en un 
muntatge que ha donat carn drama·
túrgica «a aquest monument poètic». 
Ella encara recorda quan, sent una 
adolescent, va conèixer Bergamín. 
«Em va impressionar el seu nas afilat. 
Era com un ocell», va dir, després de 
ressaltar la profunditat dels seus tex·
tos. Anys més tard, als 60, es van tro·

ra i José Maria Camps van tenir un 
gran pes a Mèxic com a autors exili·
ats en castellà. La primera per «la con-
tundència del seu realisme teatral», se·
gons Tavira. Camps, després de sortir 
de la Modelo, va arrencar com a dra·
maturg a Mèxic. Paulino Masip, pe·
riodista i novel·lista, va estrenar una 
obra i va ser guionista de més de 50 
films fins a la seva mort, el 1963.

El teatre en català va tenir en Avel·
lí Artís Balaguer, dramaturg i pare 
de l’escriptor i il·lustrador Tísner, un 
dels seus grans valors. El 1940 va im·
pulsar l’Agrupació Catalana d’Art 
Dramàtic, vinculada a l’Orfeó Català 
de Mèxic. Aprofitant la presència de 
primeres actrius del teatre barceloní 
com Emma Alonso i Assumpció Ca·
sals, l’entitat va estrenar molts mun·
tatges en aquella dècada.

Arcadi Artís –arquitecte, pintor, 
nét de l’autor i actual president de 
l’Orfeó a DF– destaca el paper del seu 
avi: «Ell va donar refugi a l’activitat te-
atral en català. El nostre centre va aco-
llir els intel·lectuals de l’exili i en aquell 
espai van desenvolupar el seu treball». 

llista de noms que es van establir a 
Mèxic a partir del 1939. Només cal 
recordar dramaturgs com León Fe·
lipe, Carlota O’Neill i Alejandro Ca·
sona, i Luis Cernuda i María Zambra·
no, tots dos amb un breu recorregut 
teatral. La dramaturga Ximena Es·
calante, néta d’Álvaro Custodio (ex·
membre de La Barraca) i que prepara 
una obra sobre ell, el recorda «vivint 
el somni del retorn» i amb la pena de 
«la injustícia soferta».

L’alacantí Benedico

Van brillar escenògrafs com Manuel 
Fontanals o directors de la talla de 
Custodio, que va fundar el Teatro Es·
pañol de México, i Rivas Cherif, im·
pulsor del Teatro Español de Amé·
rica. Amb aquest últim va arribar el 
1947 l’actor Miguel Macià, format 
per ell a la presó franquista. Però una 
de les estrelles va ser l’alacantí Au·
gusto Benedico. Advocat, no va po·
der convalidar el seu títol i va exer·
cir diferents feines per sobreviure. 
Va conèixer Rivas Cherif i va comen·
çar a alternar el seu treball amb els 
escenaris, fins a confirmar·se com un 
dels grans intèrprets.

Els barcelonins María Luisa Algar·

L’exili va donar 
camp per córrer a 
autors com León 
Felipe, Casona, Max 
Aub, Josep Carner 
o Agustí Bartra  

L’avi de l’escriptora 
Mariana 
Hartasánchez 
volia engendrar 
un fill perquè
 matés Franco

bar a Madrid en el seu primer retorn 
de l’exili. «Tenia una veu petitona, in-
audible, però cada trobada amb ell era 
una lliçó».

El contradictori intel·lectual va 
ser un dels símbols de la generació 
del 27. «Amb els comunistes fins a la 
mort però ni un pas més», bromejava 
des de la seva condició d’escriptor ca·
tòlic però simpatitzant del PC. Va tor·
nar a exiliar·se abans del seu últim 
retorn, marcat per la seva alineació 
amb Herri Batasuna, però sempre li 
va pesar la poca repercussió de la se·
va obra a Espanya. La jove dramatur·
ga mexicana Mariana Hartasánchez 
també acaba de presentar, dirigida 
per l’espanyol Guillermo Heras, La 
navaja en el espejo. L’obra narra la to·
pada entre un republicà i un fran·
quista al bosc. Una dona ha mort i 
la seva filla acabada de nèixer és tro·
bada per aquests homes, que acaben 
conciliant les seves diferències per 
salvar la vida de la criatura.

Ella ha utilitzat l’experiència de 
la seva família, dividida per la guer·
ra, per construir aquesta història so·
bre la reconciliació: «La disputa va ar-
ribar fins al punt que es va modificar la 
grafia del nostre cognom. Els que mili-
taven al bàndol feixista van eliminar la 
h. El meu avi Miguel era carismàtic pe-
rò tenia un caràcter una mica psicòtic. 
Estava obsessionat per engendrar un 
fill que assassinés Franco però va fra-
cassar en aquest afany, perquè només 
va tenir nenes». 

Seria interminable elaborar una 

La tasca va ser difícil per a l’escena, 
«per les diferències culturals, però tot i 
així es van aconseguir grans èxits com 
Seny i amor, amo i senyor, que va triom-
far allà i a Amèrica Llatina», recorda, 
encara que matisa: «El meu avi va ar-
ribar a Mèxic ja gran i amb moltes pe-
nes a sobre per poder inserir-se amb 
ímpetu en el teatre». El 2014 es com·
plirà el 60è aniversari de la mort del 
dramaturg, enterrat a Mèxic.

Obres de Guimerà, Pitarra, Ru·
siñol, Sagarra, Adrià Gual, Folch i 
Torres o del mateix Artís van pujar 
a escena. Després va baixar aquesta 
intensitat, tot i que es van estrenar 
peces d’Odó Hurtado o Agustí Bar·
tra. El poeta Josep Carner va escriure 
en l’exili mexicà Misteri de Quanaxhu-
ata, traduïda al català com El ben co-
fat i l’altre, i el 1950 es va inaugurar el 
Teatre Àngel Guimerà per represen·
tar muntatges en català, encara que 
dos anys després es va obrir a obres 
locals. També van triomfar en el cine 
i el teatre actors com Àngel Garasa, 
Xavier Massé i Enric Borràs.

«Em sento mexicà i refugiat», diu 
el dramaturg José Ramón Enríquez, 
que ha heretat aquest sentiment de 
la seva família. «L’exili avui encara em 
fa mal», afegeix entre llàgrimes Azu·
cena Martínez, responsable de teatre 
de l’Ateneo Español de México. Asse·
nyala que han de passar quatre gene·
racions perquè els nascuts en l’exi·
li hagin assimilat aquell dramàtic 
episodi, que ha deixat una profunda 
empremta. H

Arcadi Artís, arquitecte, pintor i president de l’Orfeó a Mèxic, davant la tomba del seu avi, el dramaturg Avel·lí Artís Balaguer.

A l’esquerra, Mariana Hartasánchez. A la dreta, Emma Alonso, una de les primeres actrius del teatre barceloní.
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xirgu i lorca

Un retrobament frustrat
El 30 de gener de 1936, Margarita Xirgu i Federico García Lorca, estrets 
col·laboradors i amics entranyables que es professaven una admiració 
recíproca, s’acomiaden a Bilbao. L’endemàl’actriu salpa en un vaixell cap 
a Cuba, des d’on viatjarà a Mèxic per iniciar una llarga gira. Ella insisteix 
que l’acompanyi, però ell diu que té assumptes personals a resoldre, com 
acabar ‘La casa de Bernarda Alba’, i que ja es retrobaran a Mèxic. El desig 
de tots dos no es va poder complir. Ella va salvar la vida, però ja no va 
poder tornar a Espanya, i ell va ser afusellat. Per a l’actriu va ser un trauma 
insuperable, i per a això va convertir en un permanent homenatge a la 
figura del poeta l’estrena a Amèrica de totes les seves obres.

Federico García Lorca, Margarita Xirgu i Cipriano Rivas Cherif.
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