
BRECHT I EL TEATRE H>IC A CATALUNYA
per Xavier Fàbregas

L’estrena d’Ascensió i caiguda de la ciutat 
de Mahagonny, de Bertolt Brecht (Teatre 
Lliure, 11 de febrer), representa una fita 
dins les relacions mantingudes des de fa gai-
rebé cinquanta anys entre el teatre èpic i 
els nostres homes de teatre. Per diverses 
raons. La Mahagonny del Teatre Lliure as-
soleix una perfecció tècnica i una creativitat 
que els anteriors muntatges brechtians no 
havien assolit a Catalunya. Hi ha, d’una 
banda, una interpretació distanciada, però 
deixondida, sense cap bri d’encarcarament; 
de l’altra, un llenguatge precís i fluid, con-
tundent i viu; de l’altra encara, la partitura 
de Kurt Weil pren en aquest muntatge tot 
el relleu que la música té dins el teatre de 
Brecht. Aquesta potenciació mútua dels ele-
ments ha estat possible gràcies a la col·labo-
ració de tres homes que coneixen perfecta-
ment les característiques del teatre èpic, i 
que no les han considerades com un punt 
d’arribada, sinó com el lloc de partida per 
a llur treball: Fabià Puigserver —que ha 
tingut cura de l’espai escènic i de la direc-
ció—, Feliu Formosa —que ha traduït i ha 
adaptat el text— i Carles Santos —que ha 
tingut cura de la part sonora de l’espec- 
tacle.

ELS CONTACTES AMB EL TEATRE 
EPIC ABANS DE 1936
Malgrat que l’obra de Brecht actuà com un 
revulsiu a l’Alemanya immediatament ante-
rior a la instauració del nazisme, fou poc 
coneguda fronteres enllà fins que l’autor va 
haver d’escollir l’exili. Més projecció tingué, 
segurament, el treball de Piscator; més pro-
jecció perquè fou més escandalós i hom hi 
veié un intent del director de teatre per 
prendre l’hegemonia de l’espectacle per da-
munt de l’autor i, naturalment, per damunt 
de l’actor. De fet, Brecht i Piscator treba-
llaven en un mateix sentit: assolir un teatre 
revolucionari que evités el perill de l’emo- 
cio, la candidesa i l’idealisme —com el de 
Romain Rolland, per exemple— i se sostin-
gués sobre la reflexió. Sobre les lleis enun-
ciades pel materialisme històric: Ernst Schu- 
macher, crític alemany i amic personal de 
Brecht. manifestava no fa gaire que, en una 

conversa mantinguda amb l’escriptor, aquest 
li deia que «la forma més perfecta de dra-
matúrgia que podia imaginar era la parà-
bola; Brecht pensava que la paràbola té una 
gran capacitat de contingut i, alhora, és ca-
paç de desenvolupar el conjunt d’instru-
ments artístics del teatre». Ara, les etapes 
cremades per Brecht i per Piscator foren 
diverses, i no pas sempre coincidents. I els 
resultats, d’una efectivitat variada. Però això 
ja ha estat estudiat a bastament i no cal 
repetir-ho aquí.
A Catalunya, l’interès per Brecht es desperta 
aviat. Les dues primeres referències que hem 
trobat de la seva obra daten de 1929, i qui 
sap si un escorcoll de la premsa de l’època 
ens faria retrocedir encara, ni que fos una 
mica, aquesta data. Ramon Vinyes, drama-
turg, pedagog, home d’una notable inquietud 
intel·lectual, cita Brecht en una conferència 
que fa aquell any a l’Ateneu Polytechnicum. 
La conferència fou feta el 9 d’agost i portà 
el títol de Teatre modern. Fou editada per 
l’Associació Obrera del Teatre, i Vinyes, en 
passar revista al teatre alemany coetani, i 
valorar-lo de manera positiva, destaca el 
nom de Bertolt Brecht.
L’altra referència, també de 1929. és per 
el·lipsi, i la devem al crític alemany Alfred 
Kerr. Kerr és la gran patum de la crítica 
alemanya del moment; Adrià Gual convidà 
Kerr perquè llegís una ponència al Tercer 
Congrés Internacional de Teatre que va te-
nir lloc a Barcelona del 23 al 29 de juny. 
Aquest Congrés fou un muntatge típic de 
la Dictadura, al qual es prestà Adrià Gual 
per tal de salvar el Instituto del Teatro Na-
cional (que era el nom que havia adoptat 
l’Escola Catalana d’Art Dramàtic sota el 
règim del general Primo de Rivera). La fi-
gura d’Alfred Kerr, crític llavors del «Ber- 
liner Tageblatt», deuria resultar ideal per 
als propòsits de Gual. Kerr compartia, amb 
Gual, els somnis de l’art per l’art, fruïa d’un 
gran prestigi, i era un conservador de cap 
a peus. No sentia, però, cap inclinació en-
vers el nazisme: Kerr era un pacifista, un 
idealista lleugerament somiatruites, que tan-
mateix s’adonà d’on venia el perill i arribat 
el moment el denuncià. Ara. a Barcelona, 

el 1929, Kerr esmerçà la major part de la 
seva comunicació a combatre i ridiculitzar 
els muntatges de Piscator, i en general mos-
trà una hostilitat obsessiva per tot allò que 
no fos un teatre de sentiments.
Kerr féu la seva comunicació de 1929 en 
francès, car no sabia castellà, que és l’idio- 
ma que la Dictadura imposà al Congrés. 
Del seu francès tradueixo allò que digué de 
Brecht, amb la gran habilitat de no citar-ne 
el nom: «Un altre èxit fou el de Dreigro- 
schenoper, l’Opéra des Mediants (The Beg- 
gars’ Opera). Aquesta peça (arranjada per 
un jove autor d’avantguarda) té la respec-
table edat de dos-cents anys. A penes s’hi 
sent la lluita contra les institucions actuals. 
Per tal de restar dins el moviment, però, 
hom hi ha introduït una miqueta de comu-
nisme, de revolta. Hi canten cuplets, estro-
fes de François Villon i alguns aires de 
jazz. El personatge central és un bandit ele-
gant. Els espectadors són atrets més per ell 
que no per les opinions. Amb tot això, en 
conjunt, l’èxit de l’obra es deu a un èxit 
de 1728 amb vestuari de 1880, a una barreja 
de música antiga i moderna, a les balades 
i al saxofon. I, tanmateix, l’obra passa per 
ésser d’avantguarda dins els sectors politit-
zats. D’aquests errors es basteix part d’un 
corrent actual de la nostra vida teatral.»
Més endavant, és cert, Alfred Kerr a la seva 
comunicació cità Brecht de passada; però 
no el relacionà amb Y Òpera de tres rals.

PISCATOR I TOLLER A CATALUNYA: 
1936-1938
La visita efectuada per Erwin Piscator a 
Barcelona durant els mesos de desembre de 
1936 i gener de 1937 ha interessat diversos 
investigadors: Hermann Bonnin i Robert 
Marrast són, probablement, els qui més 
s'han mogut per esbrinar aquest afer. Allò 
que ara ens cal subratllar és la importància 
d’aquesta visita, que representa el pas de la 
teoria a la pràctica pel que fa al coneixe-
ment del teatre èpic per part dels homes de 
teatre catalans.
Sembla que així que arribà, i a fi d’obse- 
quiar-lo, hom portà Piscator a admirar una 
de les creacions més acreditades del nostre
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De dalt a baix:
12 de novembre de 1963, L’òpera de tres rals 
per l'ADB, al Palau de la Música Catalana.
21 de desembre de 1966,
La bona persona de Sezuan, 
dirigida per Ricard Salvat, al Romea.
17 de novembre de 1972, Sermons domèstics 
pel Grup El Globus, sota la direcció 
de Feliu Formosa.

monstre sagrat Enric Borràs. Aquest actor 
pertanyia a una escola interpretativa que 
valorava molt els udols, les ganyotes, els 
tremolors, els ulls fora d’òrbita i altres de-
mostracions semblants. Borràs va represen-
tar, per a Piscator, el monòleg d’Àngel Gui-
merà Mestre Oleguer. Degué ésser una nit 
brillant i sembla que Piscator en sortí amb 
un cert escruiximent. Però no es desmora-
litzà i començà a treballar amb un grup de 
professionals que comprenien i compartien 
els seus propòsits.
Piscator va escollir, per al seu primer mun-
tatge en català, Terra baixa, d’Àngel Gui-
merà. En aquest drama trobà uns elements 
suficients d’interès. Terra baixa és un drama 

que el públic de Catalunya coneix de cor, 
i que, a més, posseeix un sentit revoluciona-
ri. El que no sabem és de quina manera 
hauria accentuat Piscator aquesta significa-
ció, i com hauria acostat el drama de Gui-
merà als postulats del teatre èpic. Els prepa-
ratius, tanmateix, anaren endavant. Fa uns 
quants anys, a Tolosa de Llenguadoc, vaig 
tenir ocasió de parlar amb l’escenògraf que 
treballà amb Piscator en la preparació d’a-
questa Terra baixa. Però l’estrena no s’efec-
tuà. La guerra va anar malament, i Piscator, 
a la darreria de gener de 1937, se’n va anar 
cap a Paris amb el propòsit de tornar. Però 
ja no ho féu. La seva següent escala va ésser 
Nova York.
Arran de la visita de Piscator aparegué a 
Barcelona una revista de presentació molt 
humil, ciclostilada, tal com ho permetien 
les circumstàncies: «T. I. R.» (anagrama de 
«Teatre Internacional Revolucionari»). De 
«T. I. R.», en coneixem un parell de núme-
ros que recullen abrandadament les teories 
de Piscator: hom hi publica manifestos, però 
també informacions, i formula propòsits.
Un altre dels punts que caldria estudiar i 
calibrar és la vinguda d’Ernst Toller a Bar-
celona. Kerr el cità sense a penes comenta-
ris a la seva comunicació de 1929. Pel fe-
brer de 1938, però, el Grup Escènic Blai- 
Piera estrenà a Granollers la traducció cata-
lana de Hinkemann, d’aquest autor. Ignoro 
si n’hi hagué més representacions a d’altres 
indrets de la nostra geografia. El que és 
versemblant és que l’estrena de Hinkemann 
fos una conseqüència de l’estada de l’autor 
entre nosaltres, l’any anterior a la seva mort. 
Ara el Teatre Lliure anuncia, novament, 
l’estrena de Hinkemann. És com si tanqués-
sim el cercle de la nostra història, o com 
si reprenguéssim el camí, després de qua-
ranta anys de marrada involuntària. En tot 
cas, l’interès pel teatre germànic, i més con-
cretament l’interès pel teatre èpic, no és, a 
Catalunya, una activitat gratuïta; compta 
amb unes arrels que els historiadors hauran 
d’investigar.

BRECHT I L’AGRUPACIÓ DRAMÀTICA 
DE BARCELONA
La postguerra és llarga i dura. Catalunya 
va haver de pagar les conseqüències d’una 
derrota que l’esborrà del mapa, i menà a 
l’exili desenes de milers dels seus fills, pot-
ser els millors. El teatre català —com la 
literatura catalana, com l’escola catalana— 
fou prohibit. I quan el 1946, com a conse-
qüència de la victòria dels aliats a la II guer-
ra mundial, arriben les primeres autoritza-
cions, continuen prohibides les traduccions 
de textos estrangers.
Brecht mor el 1956. El seu treball al front 
del Berliner Ensemble ha donat una dimen-
sió mundial a la seva figura d’escriptor i 
director. A casa nostra hi ha gent que en 
coneix l’obra; algunes d’aquestes persones 
passen temps a Alemanya i s’interessen pel 
teatre. Pel paper que tot seguit tindran a 
casa nostra, en tant que introductors —o 
reintroductors— de la dramatúrgia brechtia- 
na, cal citar els noms de Feliu Formosa, 
Josep M. Carandell i Ricard Salvat.
Ara, potser el primer resum coherent i am-
pli que sobre Brecht és escrit a Catalunya 
és el que publica el 1958 Joaquim Molas 
a l’«Enciclopèdia Bompiani». Molas utilitza 
una bibliografia extensa, i, a més, ha pogut 
veure als escenaris d’Europa alguns dels 
muntatges que consoliden el crèdit de Brecht 
davant públics molt diversos. Mentrestant, 
els responsables de l’Agrupació Dramàtica 



de Barcelona es proposen d’estrenar un 
Brecht així que els rigors de la censura ho 
permetin. Hom s’inclina per L’Òpera de tres 
rals, la mateixa peça que Alfred Kerr blas-
mà a Barcelona el 1929. Però és només una 
coincidència.
Superada la barrera dels permisos el mes 
de juny de 1963, L’Òpera de tres rals està 
a punt per a ésser estrenada per l’ADB 
al Palau de la Música Catalana. En sig-
nen la traducció Joan Oliver i Feliu For-
mosa. La direcció és de Frederic Roda. Sal-
vador Escamilla serà Mackie el Punyaler. 
El públic s’aglomera a les portes del local. 
Però mitja hora abans del moment fixat per 
a començar la representació, arriba la prohi-
bició. El general Franco es troba en aquells 
moments a Barcelona amb els seus minis-
tres; i hom acut immediatament al ministre 
d’Informació i Turisme, que és el senyor 
Manuel Fraga Iribarne, a fi de demanar-li 
que revoqui la prohibició d’un text que ell 
mateix, poc abans, havia autoritzat. Tanma-
teix, la raó que dóna per a no afluixar sem-
bla concloent: Brecht ha estat prohibit «por 
res pe to». Per respecte al general Franco, se 
sobreentén.
Finalment, el 12 de novembre, i després de 
llargues gestions, L’Òpera de tres rals pot 
ésser estrenada al Palau de la Música ma-
teix. L’èxit és esclatant. Del muntatge, hom 
n’enregistra un disc. Però l’Agrupació Dra-
màtica de Barcelona ha anat massa enllà, 
tot i no haver fet més que negociar sense 
sortir mai de l’estret marge de la legalitat. 
I li arriba l’ordre de dissolució per la via 
governativa. És el més còmode per tal d’evi-
tar que pugui continuar amoïnant.
L’estrena de L’Òpera de tres rals, que re-
presenta la incorporació de Brecht als nos-
tres escenaris, no constitueix encara una 
mostra de teatre èpic. Si més no en el sen-
tit tècnic de l’expressió. El mateix eclecti-
cisme de l’ADB li impedeix de triar un 
camí i aprofundir-hi. Brecht ha estat una 
curiositat, hom ha presentat l’obra amb una 
gran cura, però segons uns mètodes d’inter- 
pretació que cal considerar tradicionals.

L’ASSUMPCIÓ DEL TEATRE ÈPIC 
L’home de teatre que millor comprèn el 
teatre èpic, i que s’hi identifica, és Feliu 
Formosa. No és casual que el trobem ja 
com a traductor de les cançons de L’Òpera 
de tres rals i que ara, catorze anys després, 
sigui l’autor de la versió de Mahagonny. 
Als escrits teòrics, Feliu Formosa ha expli-
cat la seva concepció del teatre èpic, i de 
quina manera cal adequar-lo a la nostra 
circumstància nacional. A més, ha afegit la 
pràctica a la teoria, i els seus muntatges 
s’insereixen amb tota naturalitat dins aques-
ta tendència.
Amb tot, cal no oblidar que el divulgador 
més efectiu del teatre èpic i de l’obra de 
Bertolt Brecht a casa nostra fou Ricard Sal-
vat. Quan amb Maria-Aurèlia Capmany fun-
dà el 1960 l’Escola d’Art Dramàtic Adrià 
Dual, a part de posar en pràctica el mè-
tode Stanislavski, Salvat aplicà a la peda-
gogia de l’escola els mètodes del teatre èpic. 
Els resultats poden ésser discutibles i possi-
blement pecaren d’uniformes: hom convertí

De dalt a baix:
La coratge i els seus fills, per Palestra, 

de Sabadell, 1’1 de gener de 1973. 
Ascensió i caiguda de la ciutat de Mahagonny, 

Pel Teatre Lliure, 1’11 de febrer de 1977. 
¡¿n. es un home, pel Col·lectiu de Teatre 

a Sala Villarroel, el 24 de febrer d'enguany.
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novetats catalanes del mes

LAIA
REFORMA ESCOLAR, Joan Gay, Rosa Quitllet i Àngels 
eines», 5 (2? edició). 356 pàgines. 400 ptes.

NOVA TERRA

EDITORIAL JOVENTUT
EL ROMÀNIC CATALÀ, Pintura, S. Alcolea i S. Sureda.
Col·lecció «Vulpellac», 1. Il·lustracions en negre i color.

EDITORIAL
SOCIETAT CATALANA I
Pascual. Col·lecció «Les

EDITORIAL
L’ESPECTACLE OBSESSIU. Diari de presó-1/1974, Lluís M. Xirinacs.
Col·lecció «Noves actituds», 7. 184 pàgines (3.‘ edició). 220 ptes. 
PEDRA DE TOC, Maria-Aurèlia Capmany.
Col·lecció «Noves actituds», 11. 172 pàgines (3.’ edició). 220 ptes.

EDITORIAL PÒRTIC
AQUELL VERD ANGLÈS, Carles Pi Sunyer.
Col·lecció «Llibre de butxaca», 105. 166 pàgines.
HISTÒRIA BÀSICA DEL CATALANISME, Josep M. Poblet.
Col·lecció «Nàrtex». 465 pàgines (2/ edició).
MEMÒRIES D’UN TAXISTA BARCELONÍ, Albert Figuerola.
Col·lecció «Llibre de butxaca», 108. 247 pàgines.
DE LA SETMANA TRÀGICA A LA IMPLANTACIÓ DEL FRANQUISME, Antoni 
Farreras. Col·lecció «Nàrtex». 366 pàgines.

EDITORIAL TEIDE
GRAMÀTICA CATALANA, Pompeu Fabra.
Més de 1.200 entrades (7/ edició amb índex analític). 300 ptes.

GALBA, Edicions
CENT DIES DE LA VIDA D’UNA DONA, Frederica Montseny.
Col·lecció «Els ulls», 5. 275 ptes.
ESCRITS A LA PRESÓ DE BARCELONA, Manuel Cruells.
Col·lecció «Els ulls», 4. 300 ptes.
TANGO, Gabriel Janer i Manila. 
Col·lecció «Narrativa», 8. 200 ptes.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
EVANGELI PER A LLOPS, Andreu Marquès.
Col·lecció «Saurí», 34.
CIÈNCIA I PASSIÓ DINS LA CULTURA CATALANA, Antoni M. Badia i Margarit. 
«Biblioteca Serra d’Or», 11.
VIDAL I BARRAQUER. Síntesi biogràfica, Ramon Comas.
Col·lecció «El gra de blat», 21. 160 pàgines.
LA SEXUALITAT, per la Federació Protestant de França. 
Col·lecció «L’Espiga», 3. 100 ptes.
LA INTEGRACIÓ DE LES RELIGIOSES A CATALUNYA, H. Raguer, M. Estradé, 
J. Massot. Col·lecció «El gra de blat», 20. 148 pàgines. 200 ptes.

LLIBRES RECOMANATS
INTRODUCCIÓ A LA GRAMÀTICA, Alexandre Galí (2/ edició) (Aymà-Proa). 
GRESOL «Llibres per a l’ensenyament», 1 (5.* edició) (Aymà-Proa).
ABANS DE L’ALBA, Ll. Ferran de Pol (3.‘ ed.). «Llibres per a l’ensenyament», 2. 
ORIENTACIONS PER A L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA A E.G.B., 
C. Alcoverro i E. Larreula. «Baldiri Reixach», 1 (Aymà-Proa).
POESIA, Edició facsímil de la primera revista clandestina impresa en català. 
COM VAS NÉIXER, Lennard Nilsson. Il·lust. en negre i color (Aymà-Proa). 
FÍSICA POP, Antoni Lloret. «Llibres a l’abast» (Edicions 62).
NOTES SOBRE EL SUPERREALISME I ALTRES ESCRITS, Ll. Montanyà (Ed. 62). 
TRES VARIACIONS SOBRE EL JOC DEL MIRALL, Rodolf Sirera (Edicions 62). 
L’ÜS DE LA MATÈRIA, Manuel de Pedrolo (Edicions 62).
LA IMMIGRACIÓ, PROBLEMA I ESPERANÇA DE CATALUNYA, J. Pujol (N. T.). 
BREU DICCIONARI IDEOLÒGIC, Xavier Romeu (Editorial Teide), 300 ptes.
DICCIONARI DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS, S. Pey (3.* ed.) (Teide). 250 ptes. 
HOMES D’AHIR SANTS DE SEMPRE/IIi, Bernabé Dalmau (Abadia Montserrat). 
EL MEU LLIBRE DE MÜSICA, Irineu Segarra (Abadia de Montserrat).
OBRA SELECTA DE TAGORE (3." edició) (Publicacions Abadia de Montserrat). 
VIDAL I BARRAQUER, CARDENAL DE LA PAU, Ramon Muntanyola (P.A.M.).

DE VENDA A TOTES LES LLIBRERIES

en

el fet de «distanciar-se» del personatge en 
una pruïja, i molts actors trigaren d’espol- 
sar-se els tics adquirits amb la pràctica d’un 
brechtianisme que no havia estat acabat de 
pair.
Però Ricard Salvat no es limita a la peda-
gogia. La seva principal ocupació fou la di-
recció escènica. I de seguida que obtingué 
autorització, el va atreure l’obra de Bertolt 
Brecht. Recordem ara les estrenes de La 
bona persona de Sezuan (21-XII-1966) i Un 
home és un home (18-XI-1970), ambdues al 
Romea. Jordi Sarsanedas, a la critica de 
l’estrena de La bona persona de Sezuan en 
aquestes mateixes pàgines («Serra d’Or», ge-
ner de 1967, pàgs. 73/74), assenyalava algu-
nes de les limitacions del muntatge, sobretot 
les que fan referència a la interpretació. És 
evident que els dos muntatges brechtians de 
Ricard Salvat foren del tot ortodoxos, però 
no ho és menys que estigueren terriblement 
mancats d’imaginació. La bona persona de 
Sezuan, amb tot, va reeixir gràcies a la col- 
laboració extraordinària de Núria Espert: 
«Deixant de banda les possibilitats perso-
nals de cadascú —escriu Jordi Sarsanedas—, 
em sembla evident que no tothom ha ob-
tingut el feliç equilibri d’expressió espon-
tània. de contenció i de construcció amb 
què Núria Espert ha demostrat que no usur-
pava pas el seu doble primer paper.» 
Aquests anys assenyalen la plenitud del 
brechtianisme a casa nostra. Brecht és tra-
duït i representat amb propòsits diversos. 
Una onada de sobrietat interpretativa, i so-
vint també una onada d’encarcarament, s’es-
tén pels nostres escenaris. Tothom «distan-
cia», però a vegades hom queda en el dubte 
de si tot plegat no amaga una falta de re-
cursos per a «aproximar».
El 1967, però, la primera visita del Living, 
que paradoxalment ve a interpretar una obra 
de Brecht, Antígona, fa trontollar l’hegemo- 
nia del teatre èpic. Després serà l’arribada 
més o menys fidel de les teories de Gro- 
towski allò que imposarà una nova direc-
ció, o si més no un nou corrent, al si del 
nostre teatre.
Tanmateix, Brecht, que mai no ens havia 
deixat del tot, torna ara altra vegada. Sense 
tant de renou, però amb més consistència. 
Són ben recents les edicions de Santa Joana 
dels Escorxadors, en traducció de Joan Abe- 
llan, i de Mare Coratge i els seus fills, en 
traducció de Jordi Voltas. L’estrena d'As-
censió i caiguda de la ciutat de Mahagonny 
assenyala una fita de plenitud. I, com a fil 
conductor de la continuïtat que hem inten-
tat de traçar, cal destacar a més del nom de 
Feliu Formosa, present ja al muntatge de 
L’Òpera de tres rals el 1963, el de l’actriu 
Carlota Soldevila, que allà interpretà la can-
taire de romanços i ara presta també la seva 
col·laboració al Mahagonny del Lliure. Els 
altres actors que es barallen al ring de 
Mahagonny són Muntsa Alcafiiz, Imma Co-
lomer, Joan Ferrer, Lluís Homar, Anna 
Lizaran, Josep Minguell, Domènec Reixach, 
Fermí Reixach i Antoni Sevilla.

XAVIER FÀBREGAS
Fotos: Barceló.

UNA RECTIFICACIÓ
Al número de febrer de «Serra d’Or» I dins l'ar- 
ticle «Sobre teatre religiós antic» de Xavier 
Fàbregas, on (p. 56 [120], columna central, lí-
nies 46 i 47) diu: «L'Església militant i El cas-
tell d'Emaús d’Anselm Turmeda», el nom del 
clàssic al qual una errada incomprensible atri-
bueix aquestes dues obres ha d'sser substituït 
pel de llur autor, prou conegut d’altra banda: 
Joan Timoneda.y
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