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ESPECTACLES / tea t r

Rosa Maria Arquimbau, autora teatral
per Marta Terreu Celma

D'ideologia feminista, d'esquerra i catalanista, Rosa
Maria Arquimbau (Barcelona, 1910-1992) ha quedat
eclipsada, probablement, per figures il-lustres i coetá-
nies de les lletres catalanes. Tanmatebc, la prodúcelo de
l'escriptora, que compren diversos generes literaris -el
conté, la poesia, el teatre, la novel-la- i periodístics -la
crónica, el reportatge i l'entrevista-, va gaudir del reco-
neixement de la crítica i el públic catalans. Rosa M. Ar
quimbau, que «s'esfor9ava per ésser, i ho aconseguia,
extraordináriament sexy» segons Anna Muriá, forma
part de la generado d'autores de la Segona República.

Rosa Maria Arquimbau manifesta interés per l'es-
criptura de ben jove. Quan just tenia catorze anys,
periodics i revistes com «La Dona Catalana», «Flames
Noves» i «Joventut Catalana» li publiquen contes, poe-
sies i narracions. L'autora empra el pseudónim Rosa de
Sant Jordi en bona part de la producció primerenca fins
a l'any 1925, en qué revela la identitat del seu alies li-
terari. La incursió literaria dArquimbau en Ies revistes
catalanes de l'época acaba de comentar. Entre el període
de 1924-1936 forma part de la generació d'escriptores
que s'integren plenament en la xarxa de publicacions
catalanes -compaginant col • laboracions o dedicant-se
en exclusiva a un rotatiu- grácies a l'ebullició d'un nou
ordre historie a Catalunya. En aquest sentit, col-labora
a «Flames Noves» (1927-1930), escriu reportatges per

al magazín «Imatges» (1930) i comentaris per a «La
Publicitat» (1930-1931), entre d'altres. Arran de la seva
tria ideológica catalanista, d'esquerra i feminista, el
desembre de 1930 Rosa M. Arquimbau s'incorpora a
les pagines de «La Rambla de Catalunya» amb la sec-
ció fixa «Film&Soda», la col-laboració más productiva
i ambiciosa de l'escriptora. Dos mesos després, inicia
una col-laboració fructífera amb «L'Opinió» (1932-
1933), tribuna d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Com hem assenyalat, l'autora també prova i desen-
volupa la narrativa. Enceta el genere l'any 1928, amb el
recull de relats Tres contes breus que precedeix La dona
deis ulls queparlaven (1930)- Al marge (1933), Historia

El desembre de 1934, al Lyceum Club, on fa una lectura de les seves
obres medites Adéu si te'n vas i Cor íleuger. (Foto: Institut Municipal
d'História de Barcelona)

d'una noia i mnt hragalets (1934), Home i dona (1936), La
pan és un interval (1970) i Quaranta anysperduts (1971).
Paral • lelament al compromís professional, Rosa Maria
Arquimbau es compromet, també personalment, amb
projectes socials, culturáis i polítics vinculats al taranná
ideológic que defensa. A tall d'exemple, es fa carree de
la Secretaria General del Foment de Cultura Catalana,
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l'any 1928. Al tombant deis anys trenta, la projecció
pública de Tescriptora es transforma considerablement
grácies ais canvis que donen pas a la República. Certa-
ment, cal assenyalar que la transició ideológica, més li
beral i d'esquerra, afavoreix la nova condició de genere.
Per tant, la preséncia d'intel-lectuals i d'escriptores
que assumeixen un rol actiu associat a la modernitat
deis primers anys trenta és un símptoma de la trans-
formació, també cultural, que viu el país. Probablement
la personalitat literaria que crea i assumeix l'escrip-
tora barcelonina en aquest període -un estil que es vol
auda9, liberal i modern-, juntament amb la incor-
poració de les dones en el món literari, li atorga una
projecció social favorable. L'adveniment de la Segona
República inaugura un nou període propici ais cercles
culturáis d'esquerres. Així, rafiliació i la militáncia de
Rosa M. Arquímbau a Esquerra Republicana de Catalu
nya garanteixen la seva preséncia en les mobilitzacions
politicoculturals més rellevants del segle. Les referén-
cies a l'autora en els cercles politicoculturals catalans
entre els anys 1932 i 1934 parlen per si soles: dóna su-
port, i la promou, a la participació en el plebiscit femení,
forma part del Club Femení i d'Esports de Barcelona, fa
conferencies sobre feminismo, esdevé membre de l'As-

sociació de Periodistes de Barcelona, signa les Bases per
a la Constitució d'un Front Únic Femení Esquerrista i
presideix el Comité Executiu de Torganització.
Som davant d'una autora polifacética que va saber

adaptar-se i aprofitar les oportunitats que brindava la
Segona República. Pero l'adveniment de la Guerra Ci
vil trunca la trajectória de Rosa M. Arquimbau. Entre
els anys 1938 i 1939 va abandonar Barcelona amb el
seu marit, Joaquim Girós. En aquest marc, la manca
d'informació biográfica no ens permet seguir la seva
trajectória vital i professional, sinó que hem de trabar
-superficialment- la seva biografía a través de testimo-
nis posteriors recollits en memóries i obres autobio-
gráfiques. En última instancia, el matrimoni torna a
Barcelona durant la década deis anys cinquanta. Mal-
grat la voluntat d'editar i de publicar que té Rosa M.
Arquimbau, renega del panorama sociocultural i lite
rari de la Catalunya franquista. L'autora que va fer-se
seu l'estil irónic, polémic i reivindicatiu mor a la Ciutat
Comtal l'any 1992.

Trajectória i prodúcelo dramátiques

La trajectória dramática de Rosa M. Arquimbau comenga
l'any 1926, quan presenta les obres Per la patria i Flors
de cim al Concurs d'Obres Teatrals, adregat a autores in-
édites, convocat per «La Dona Catalana». Malgrat que

es desconeix quin recorregut va teñir la convocatoria i,
per tant, la resolució del certamen, podem ratificar que
es tracta de la primera temptativa en el génere dramátic.
Cal teñir en compte que es produeix un salt cronológic
considerable fins que l'autora dóna prioritat a la creació
de teatre. En altres paraules, el periodisme i, de mica en
mica, la narrativa esdevenen els generes per excel • léncia
fins a la tercera década del segle XX. No podem afirmar
que Rosa María Arquimbau es dediqués exclusivament a
la producció teatral durant la segona meitat de la década,
peró la predilecció peí génere dramátic és evident.

El 7 de febrer de 1935 debuta al teatre catalá amb
robra Es rifa un home, que s'estrena a la sala Empor-
danesa de Barcelona. Es tracta d'una pega curta i d'es-
til humorístic que es desenvolupa en un acte únic. Li
donen vida sis prototips de personatges que el públic
de l'época podia identificar fácilment. L'acció se sitúa
a la secretaria d'un club de senyores en qué quatre fe-
ministes discuteixen -amb una manca d'interés prou
evident- els articles de l'estatut que han de complir
les sócies de l'entitat. L'autora adjudica a cada perso-
natge femení una edat i una imatge personal ben dife-
rents, a més d'un epítet: la feminista jove, la feminista
de conveniéncia, la feminista cent per cent i la femi
nista d'edat. El repertori de personatges el completen
un «sense feina» mal pintat de negre, per «evitar les
temptacions a les associades», i un jove, «entre actor

de cinema i gigoló», que esdevé l'objecte de desig de les
feministes. Rosa M. Arquimbau centra l'acció de l'obra
en la disputa que genera l'adopció del jove aristócrata
que amb l'adveniment de la República «ha quedat en
la miséria». La rifa, un métode igualitari i just, deixa a
la vista del públic els instints primaris i les vertaderes
intencions de les feministes.

El mateix any, l'autora presenta L'amor i el dimoni,
S.A. al Premi Ignasi Iglésias, sense éxit. L'obra, iné
dita, s'adscriu al génere de la farsa i s'estructura en
tres actes, el segon dividit en dos quadres. L'acció es
desenvolupa en diversos espais interiors laboráis, d'od
i doméstics. Peí que fa ais personatges, l'autora traga
dotze perfils variats que concorden amb la realitat
coetánia de la societat catalana d'acord amb el sector

socioeconómic al qual pertanyia. En poques paraules,
l'argument de l'obra se centra en els embolics amoro
sos i les infidelitats que s'ignoren, conscientment, amb
el propósit d'assolir o mantenir un estatus prívilegiat.
En aquest sentit, l'autora explota els rols prototípics
que s'associaven al génere, sempre amb la voluntat de
fer somriure l'espectador, peró albora aconsegueix re
presentar l'escletxa que segrega cada génere.
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L'esciat de la Guerra Civil l'any 1936 no va impedir
que Rosa M. Arquimbau estrenés, encara, dues come
dies el 18 de desembre a carreo de la mateixa companyia
Vila-Daví. La primera portava per títol Amunt i crits i va
ser representada per tretze actors al teatre Romea de
Barcelona. La segona, titulada Les dones sávies, volia ser
una adaptació de la comedia d'embolics que Moliere va
representar el 1672. Quant a la informació de la produc-
ció teatral de 1936, és molt escassa. En el marc del con-
flicte bel ■ lie, encara a Barcelona, estrena Mono la Roja el
6 de novembre de 1938, durant la temporada del Teatre
Catala de la Comedia. L'argument gira entorn de la vida
d una dona, Maria la Roja, condemnada en una presó de
dones a París, que manté un idil-li amb l'oficial de pre-
sons, com exposa el doctor Foguet (2008) en la seva tesi
doctoral. Es tracta de la darrera obra d'Arquimbau abans
d'iniciar un exili forgós per l'adveniment de la repressió
a Catalunya. El silenci literari dura gairebé vint anys.

L'autora reapareix l'any 1958 en el panorama cultu
ral catala amb L'inconvenient de dir-se Martines. La come

dia teatral s'estructura en un únic acte, dividit en dos

quadres. En aquest cas, la partició es correspon amb la
voluntat de connectar la vida de dues famílies a través

d'un factor comú: el cognom. Així, l'acció que inicia la
familia Martines del primer quadre esdevé la causa que

dóna pas a l'efecte que hauran de gestionar els Martines
del segon quadre. En total, apareixen set personatges
-quatre dones i tres bornes- que, de nou, proven la com-
plexitat de Ies relacions afectives. El mateix any, Rosa M.
Arquimbau presenta la comedia al premi Joan Santama
ría i aconsegueix l'accéssit. La publicació de L'inconveni
ent de dir-se Martines a la col • lecció Biblioteca Cresol fa

possible que puguem afegir una nova obra a la trajectó-
ria teatral de l'autora. La fitxa biográfica que precedeix
l'obra anuncia Trio, quartet i... orquestra, una comedia en
tres actes «a punt d'estrena» l'any 1957- Desconeixem si
es va estrenar o es va publicar tal com tenia previst 1 au
tora. El públic de Rosa M. Arquimbau ha d'esperar fins a
la década deis anys setanta per a seguir la seva trajectóría
literaria. Així, la comedia en tres actes Estimat Mohamed
(1980) és una obra que, d'acord amb l'estudi sobre auto
res de la literatura espanyola (199^) dramaturg Juan
Hormigón, se centra en els problemes de remigració
catalana ais Estats Units. En definitiva, es tracta de la
darrera obra teatral que signa Rosa M. Arquimbau.

Estil, temes i personatges recurrents
L'obra teatral de Rosa M. Arquimbau es caracteritza per
unes variants temátiques i estilístiques constants. L au
tora prioritza el tractament cómic deis tópics que desen-

Rosa Maria Arquimbau (1909-1992) en un díbuix al carbonet
de Marta Terreu Ceíma, inspirat en una fotografía de Toni Vidal
deis anys setanta.

volupa en la ficció dramática. En aquest sentit, l'elecdó
del génere es correspon amb l'estil planer, irónic i des-
carat que impera en la majoria d'obres. Quant a l'estil
del llenguatge, cal destacar, d'una banda, la fluidesa i
la claredat discursiva, i de l'altra, els diálegs espontanis
i ágils que emulen la quotidianitat. Peí que fa ais ar-
guments, mantenen la válua social -tan present en els
articles periodístics- que encarna el discurs ideológic
de l'autora; són variats, sovint rocambolescos, pero se
centren en les relacions afectives i els embolics amoro

sos. També podem assenyalar que els personatges són
facils d'identificar i representen prototips de la societat
catalana deis anys trenta: feministes, bornes poderosos,
mecanógrafes, pares de familia adúlters, vedets, polítics
demagogs, etc. En darrer terme, és interessant apuntar
que l'autora prioritza l'austeritat en la decoració escé
nica, el vestuari i la caracterització, tres aspectes que
també incideixen en la definido deis personatges. No
obstant aixó, és resolutiva i atenta peí que fa ais detalls
deis aspectes escénics. Recollint tot el que s'ha dit, l'obra
dramática de Rosa M. Arquimbau ens ajuda a entendre
la situació social, cultural i política del segle XX, amb
una gran dosi d'ironia.
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