
Áurea de Sana 
segons un dibuix 

de Josep Ciará (1921)-

Áurea de Sarrá^ 
la dansarina apassionada 
i de vida apassionant 
Mariánge la V i la l l onga 

'C\ 

A Narcis-Jordi Aragó, amb el 
meu agra'íment per facilitar-me 
i'acccs al maCerial que he utiliuat 
en Telaboració d'aquesc arcicle. 
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ra un vespre de tardor de 
l'any 1920. Al Teatro Esla
va de Madrid es presentava 
una nova ba i la r ina de la 
companyia teatral de Gre
gorio Martínez Sierra, apa

dr inada per la gran actriu del moment 
Catalina Barcena. Tot estava disposat per
qué entres en escena una dona alta, rossa, 
descal9a i amb un vestir de roba fina de 
tirants prims i carregat de pedreria de tots 
colors que deixava a Taire els seus bracos 
nivis. La seva aparició damunt Tescenari 
provoca murmuris d 'admiració. La seva 
presencia envaí l'espai escénic i els compas-
sos de la música d 'Archibald Joyce van 
acompanyar els movíments sensuals del seu 
eos i les expressions canviants del seu ros-
tre. La dona gesticulava i vibrava al so de la 
música, embriagada per la seva propia pas-
sió, i voltava lleugera ¡ executiva unes dan-

ses orientáis i es posava en la pell de la 
mateixa Salomé. Els aplaudiments van res-
sonar en el teatre. Áurea de Sarrá havia 
iniciat la seva carrera artística. Ja ningú no 
la podría aturar. S'havia guanyat el triomf 
amb el seu esforg, contra la voluntat pater
na i en un món difícil, de competencia i 
sacrificis. 

Áurea de Sarra havia nascut a Barcelo
na l'any 1889, pero passava els estius a la 
p ropie ta t que la seva familia posseía a 
Arenys d'Empordá. L'habitatge principal 
construit l'any 1877 on s'estatjava la familia 
consistía en una edificació quadrada corona
da amb una torratxa, amb l'aspecte caracte-
rístic de torre d'estiueg de fináis de segle, 
vorejada d'un jardí espléndid que acabava a 
la mateixa riba del Pluvia. La propietat, 
pero, íncloía el castell medieval amb la peti-
ta esglesiola que domina la valí del riu, on 
vivien els masovers. 
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Presentació a París 

El reconeixement d'intel-lectuals i 
artistes de Madrid va ser decisíu perqué 
Áurea fes la seva presentació a París, el 
París elegant i ric que havia vist triomfar 
Eleor\ora Duse i Sarah Bemhardt, Isado-
ra Duncan i Raquel Meller, Mata Hari i 
Madame de Saint-Point, el París que 
enlairava les dones belles fins a celísties 
teo'enals i que va rebre amb els bracos 
oberts aquella dona passional, d'esponta-
neítat quasí infantil, entossudida a mos
trar al púhlic mes cosmopolita d'Europa 
els seus «cants plástics», entestada a 
guanyar-se un lloc sota el sol amb una 
nova forma de bailar, a mig camí entre el 
teatre i la dansa. Després d'actuar a 
l'Olympia i a un teatre deb Champs Ely-
sées, Áurea va aconseguir de protagonit-
zar una matinal del Salón d'Automne de 
París el dia 9 de novembre de 1921. En 
la portada del programa de ma s'hi repro-
duí un díbuix precios d'Aurea vestida 
amb túnica, signat per Tescultor olotí 
Josep Clara, el mateix que havia dedicat 
tants esforfos a retratar el fugisser mo\á-
ment de la dansa d'una altra bailarina 
ir\novadora que també triomfava a París, 
Isadora Duncan. 

En l'interior del programa, Áurea 
feia una declaració de principis, expo-
sava els objectius que pretenía aconse
guir amb el seu art i explicava la seva 
particular forma d'expressió artística en 
un text que trobarem reproduit en la 
majoria deis programes de les seves 
actuacions posteriors, amb algunes 
variacions, amb alguns afegits i en 
diverses Uengües, segons els especta-
dors ais quals es dirigía. 

El programa de la matinal es dividia 
en dues parts, a la primera sota el títol de 
Danses trágfques s'oferia aquella Salomé 
que havia agradar tant a Madrid, al cos
tal de tres danses mes en les quals Áurea 
prenia la personalitat d'una princesa 
egipcia, d'una Maja d'Espanya o de Zale
ma, una jove del Marroc que Áurea 
interpretava amb voluptuositat oriental. 
A la segona part, que portava de títol 
general Danses de fantasía, Áurea es posa-
va en la pell d'una aristócrata francesa 
del segle XVIII, i després executava una 
dansa grega clássica. Áurea baila al ritme 
d'una orquestra que executá les peces 
musicals que l'havien inspirada a l'hora 
de crear els seus poemes sense páranles, 
els seus quadres sense pinzellades, alio 
que ella anomenava «Cants plástics». 

Toumée per Europa i América 

L'éxit obtingut a París va ser de 
tal magnitud que va meréixer de ser 
honorada amb el nom de «Gran trági
ca de la dansa» peí Saló de Tardor, ¡ 
fins li van oferir una recepció amb 
l'assisténcia del President de la Repú
blica i tot el eos diplomátic, al Palais 
d'Orsay. Després de París, Áurea va 
iniciar una toumée que la va portar a 
actuar ais teatres mes prestigiosos 
d'Europa. El públic de Berlín, Viena, 
Budapest, BrusseMes i Londres va 
poder gaudir de la sens ib i l i t a t i 
l'exquisidesa de la dansarina que com-
paraven amb Eleonora Duse per la 
seva forga interpretativa, tal i com es 
pot veure en el titular que anunciava 
la seva actuació al London Coliseum 
al juny de 1923 ; «La Duse de la 
dansa». 1 per tot arreu on actuava li 
ofer ien h o n o r s i r ecepc ions , amb 
l'assisténcia de reis i presidents, prin
ceps i aristocrates, intel-lectuals i polí-
tics. Admiraven el seu art estrany i la 
seva bellesa daurada, al mateix temps 
que la seva vital personalitat s'imposa-
va amb ingenuítat i for^a albora. 

D'Europa, Áurea va saltar a Amé
rica. El Teatro Colón de Buenos Aires 
la va acollir el febrer de 1924, i allá el 
seu art va tomar a aixecar l'admiració 
de la majoria i el rebuig d'alguns, reac-
cions que quasi sempre van acompan-
yar les seves representacions, perqué 
gairebé ningú no podia restar indife-
rent davant la vehemencia amb qué 
Áurea es transformava a l'escenari. A 
vegades va aixecar fortes polémiques, i 
el que és cert és que no passava mai 
desapercebuda arreu on actuava i que 
al llarg de la seva vida artística va 
haver de Uuitar sempre per imposar el 
seu art, en el qual creia ferventment. 

Va tornar a Europa i al matg del 
mateix 1924 actuava a Roma, lloc que 
la va impressionar extraordináriament 
i va suposar una fita important en la 
seva carrera. A Roma va teñir l'encert 
de bailar en els principáis monuments 
antics: el Coliseu i el Forum roma van 
tornar a vibrar amb «les danses mera-
velloses d'Áurea», segons expressen 
les croniques de l'época. De mica en 
mica Áurea es decantava cap a un 
tipus de dansa mes selectiva, anava 
abandonant aquells quadres en qué 
exp lo t ava una d e t e r m i n a d a vis ió 
d'Espanya, l'Espanya de les «Majas» i 
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Fro^ames áe les actuacions íí'Áitrea 
a Barcelona (1930) i a Aleñes (1926). 

els «Toreros», i apostava fermament 
peí classicisme i el mediterraneisme 
que van caracteritzar els anys seguents 
de la seva carrera. 

Actuació a Egipte 

Després de Roma, van ser Trípoli, 
Malta i Egipte les destinacions de la 
dansarina. Va donar cursos de dansa a 
Trípoli i a Malta, on la van honorar 
novament amb condecoracions. 1 des
prés el viatge a Egipte, país que toma a 
representar una fita important per a 
Áurea. Primer a Alexandria i després a 
El Caire va enlluernar amb les seves 
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Áurea vestida per re¡)reseniar "La dansañrm 
delrei" alpalau reiald'Egipte, i'any 1925. 

representacions. Va crear dos nous 
quadres: La favorita de Ramsés i La dan-
sarina del reí, que protagonitzá per pri
mera vegada davant del rei Fouad I i la 
seva esposa, pero no en cingue prou. 
Les ruines de l'Egipte monumenta l 
l'atreien, i dansá a Luxor al temple de 
Kamak i a Assuan al temple de Filee, 
enmig del Ni!, el 1925. Visita les pira-
mides acompanyada del mateix H. 
Cárter , descobridor de la tomba de 
Tutankhamon, poc temps abans, i cada 
vegada se sentía mes suggestionada pels 
monuments arqueológics, pels vestigis 
de civilitzacions antigües. 

En aquest seu vagareig per ciutats 
il-lustres Áurea anava deixant amics 
arreu, molts d'ells intel-lectuals i artis-
tes, amb qui mantingué corresponden
cia espaiada, perqué Áurea sovint desa-
pareixia sense deixar rastre i reaparei-
xia novament en noticies de diaris i 
revistes que informaven d'una nova 
representació en un altre lloc distant. 

Grecia, la térra promesa 

I Áurea arriba finalment a Grecia, 
el país anbe la t , la que havia estat 
també térra promesa per a Isadora Dun-
can. Grecia havia de donar a Áurea la 
seva consagració definitiva com a baila
rina del món classic. Perqué a Grecia 
Áurea actúa novament en els monu
ments arqueológics. El temple de Zeus i 
els antics Teatre de Dionisi i l 'Odeó 
d'Herodes Átic d'Atenes van omplir-se 
per veure les evolucions de la dansarina 

enmig de columnes i capitells. Abans 
de les seves representacions a Atenes 
s'havien exposat els vestits dÁurea ais 
aparadors d'una de les botigues mes 
prestigioses del centre de la ciutat, les 
encrades es venien a l'elegant Hotel 
Grande Bretagne, a la plaga Sintagma, 
prop del palau Reial. Com sempre i 
arreu, també a Atenes Áurea va saber 
envoltar-se de personalitats del món de 
la cultura. La seva actuació del 22 de 
maig de 1926 en el Teatre de Dionisi 
va ser precedida d'una conferencia de 
l'arqueóleg Alexander Philadelpheus, 
professor a la Universitat i director mes 
tard del Museu de l'Acropolis, que por-
tava per títol «Quelques mots sur la 
danse antique», i entre dansa i dansa 
d'Áurea actrius gregues recitaren frag-
ments de VAntígona i de l'Eíectra de 
Sófocles i el poema Níohe de Costis 
Palamás, poeta nacional grec, el qual 
fins i tot va arribar a escriure un poema 
a Áurea per glossar i elogiar el seu art. 

Delfos i Eleusis van ser alrres esce-
naris de les representacions d'Áurea a 
Grec ia . A Delfos, segons sembla , 
Áurea va ser portada en processó, i 
Nausica, la filia de Palamás, va ser 
l 'encariegada de donar-li per beure 
aigua de la font Castalia, la que conce
día la saviesa i la inspiració, segons els 
antics, un ritual habitual per a tots 
aquells que fan de Grecia la destinació 
final del seu viatge iniciátic, a la recer
ca de les seves arrels i de les arrels del 
món occidental. Com Caries Riba, per 
posar un exemple il-lustre i que va 
donar saborosos fruits, el qual va poder 
realitzar el seu somni de viatjar a la 
península hel-lénica I'any 1927, i va 
immortalitzar el seu pas per Delfos i la 
font Castalia en l'elegia VIH del pre
cios recull escrit a l'exili Elegies de Bíer-
ville. En les notes a l'elegia, escrites peí 
mate ix au tor , hi ha una frase que 
expressa tot el signtficat del ritual de la 
font Castalia. Diu Riba: «No pot estra-
nyar a ningú que l'autor d'aquestes ele
gies, que a Delfos desdenyá cristiana-
ment la idea d'una anticipació del fiítur, 
se sentís, després de beure a Castalia, 
mes segur en la seva Ileugera i sagrada 
condició de poeta; condicíó compartida, 
per un do del Cel mai prou agraít, per la 
seva muUer, que l 'acompanyava en 
l'inoblidable solitari viatge». 

Al san tua r i d 'Eleusis , d 'a l t ra 
banda, Áurea va transformar-se en la 
deessa Deméter , a qui era ded ica t 

aquest lloc sagrar en l'antiguitat, i va 
representar els seus misteris en una 
actuació memorable, en la qual Áurea 
va triomfar plenament, segons els diaris 
del moment. Deméter era, segons la 
mitología grega, la divinitat que va 
ensenyar a la humanitat a cultivar el 
blat, per aixó les espigues van ser tan 
presents en la indumentaria d'Áurea 
en aquella representació: el péplum 
que portava en tenia de brodades amb 
or, la corona era feta amb espigues i en 
portava una garba ais bracos. 

Amb l'amistat del poeta Palamás i 
la seva filia, de l'arqueóleg Philadel
pheus i del President de la República, 
Pángalos, i esposa, i amb el reconeixe-
ment de la seva valúa artística per part 
tant deis crítics, com de la societat ate-
nesa que l'havien ornada amb impor-
tants condecoracions altra vegada, 
Áurea retornava a Catalunya I'any 
1927, després de set anys de recorrer 
ciutats i pai'sos i actuar, incansable, en 
teatres i monuments. Áurea tornava 
amarada de classicisme i d'antiguitat, i 
volia triomfar al seu país. Va comentar 
a promocionar-se a Barcelona amb una 
exposició deis vestits que havia Iluít 
per escenaris de mig món a les Galeries 
Laietanes, i comengá les actuacions a 
ciutats i pobles de Catalunya. 
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Retorn conflictiu a Catalunya 

Pero no tot van ser flors i violes en 
el seu país. Un sector de la intel-lectua-
litat catalana la va acoUir favorable-
ment, en canvi un altre sector la va 
rebutjar, básicament titllant-la d'amo-
ral, frivola i passada de moda. Així, 
d'una banda Joan Estelrich, director de 
la Fundaciü Bemat Metge, Joaqiiim Bal-
cells, catedrátic de la Universitat de 
Barcelona, i Pere Bosch Gimpera , 
arqueoleg de gran prestigi, muntaren per 
a Áurea alio que anomenaren «Festa 
popular d'una alta valor clássica», a la 
posta de sol del dia 31 de juliol de 1927, 
davant de l'Arc de Berá, el monument 
mes ben conservar de la petjada romana 
al nosrre país. En el transcurs de la festa 
s'altemaren les danses d'Áurea amb els 
parlaments deis tres prohoms de la nos-
tra cultura; en el programa de má es pot 
Uegir: «les danses serán a piano per la 
delicada Nausica Palamas, filia del gran 
poeta Kostis Palamas». A l'altre cantó, 
en canvi, píxlem situar els signants del 
famós Manifest Gruc, publicat Tany 
1928, en qué s'hi diu: «Preguntem ais 
intel-lectuals catalans: -De qué us ha 
servit la Fundació Bemat Metge, si des-
prés haveu de confondre la Grecia anti-
ga amb les bailarines pseudo-classi-

ques?». Aqüestes bailarines al-ludides en 
plural fan referencia únicament i exclu-
sivament a Áurea de Sarrá, que en un 
principi figurava amb nom i cognom en 
el Manifest, pero que van ser substituíts 
peí que hem pogut Uegir, segons que 
explica Sebastiá Gasch, un deis sig
nants, a suggeriment del Govern Civil 
de Barcelona, amb l'argument de «por
que la pohfrecita se gana ¡a vida bailando». 

Figueres, Sant Felíu, 
Palafrugell, Gírona 

Així era, Áurea torna a bailar en 
públic l'octubre de 1927 a Figueres, en 
els actes que el Foment de la Sardana 
va organitzar en bomenacge a Pep 
Ventura , i els seus amics Estelrich, 
Bosch Gimpera i, en aquesta ocasió. 
Parran i Mayoral van donar conferen
cies sobre els orígens hel-lénics de la 
sardana. Puig Pujades, un deis organit-
zadors de les festes de Figueres, va ser 
qui va presentar Áurea a Caries Raho-
la, que es va convertir en un deis seus 
millors amics i un deis seus correspon
s a l mes habituáis, amb la intenció que 
l'escríptor, com a president de l'Ateneu 
gironí, s'encarregués de portar l'actiia-
ció de la dansarina a Girona. Rahola 
va fer aixo i mes. Captivat per aquell 

magnetisme que, segons 1 arqueoleg 
Philadelpheus, irradiava Áurea, Rahola 
va fer la presenració de l'artista en les 
seves actuacions de Sant Feliu de Guí-
xols i Palafrugell, i així es va afegir a la 
llarga llista de poetes, escriptors, cn'tics 
i professors, catalans, francesos, ita-
lians, iberoamericans, grecs, egípcis, 
belgues, anglesos o alemanys que dedi
caren mots de líoanga a l'art estrany i 
no sempre ben entes d'aquella bailari
na que volia expressar amb els seus ges
tos la for^a interior de la dona, personl-
ficant dones Uegendáries, reals i de fic-
ció, per mostrar els racons mes amagats 
de l'anima femenina. 

Áurea, la gran trágica de la dansa, 
com li agradava de ser presentada en 
les seves actuacions, era definida amb 
aqüestes paraules per Rahola en el text 
que va escriure per Uegir en la con
ferencia que va precedir la representa-
ció de Sant Feliu de Guíxols, del dia 28 
de desembre de 1927: «El seu debut 
veritable és a Madrid, al teatre Eslava, 
amb intel-lectuals de Tescena, com 
Martines Sierra i ¡'admirable Catalina 
Barcena, que celebra aquella nit el seu 
benefici. Els esperits cuites admiren a 
Áurea, i el públic l'aplaudeix, sense 
capir, pero, encara, l'originalitat de les 
seves danses. Amb la seva espléndida 
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Áurea amh la vestimenta de Teresa de Jesiís en el teotre 
d'Herodes Atic, al peu de ¡'Acrópolis d'Atenes. 

beutat i amb la gracia deis seus gestos, 
tan fácil que li fóra de triomfar, rápida-
ment, com les altres dansarines! Tots 
els innovadors, en un sentit o altre, 
s'han trobat fatalment amb la incom-
prensió de les multituds i ádhuc amh 
r h o s t i l i t a t del medi ambien t . I és 
heroic - i potser és mes heroic encara 
en una ánima apassionada, sentimental 
i profundament femenina- de renun
ciar al triomf segur i fácil a costa, pero, 
de concessíons!- i de saber esperar». 

Dos dies després de l'actuació de 
Sant Feliu, Áurea portava les seves dan-
ses a Palafrugell, i per fi pogué debutar a 
Girona l'onze de gener de 1928, ven^u-
des les dificultats que havien sorgit, 
especialment per dos motius: primer peí 
fet que al Teatre Municipal actuava la 
companyia de sarsuela i opera italiana 
de Vicente Serrano, i no es podia pro
gramar un altre espectacle per tal que 
no perjudiques la seva clientela, i segon 
peí fet que ja havien arribat a Girona les 
veus deis detractors d'Aurea. El progra
ma que va oferir en aquesta ciutat cons-
tava deis següents cants-plástics: «La 
Favorita de Ramsés, La Nimfa de Zeus, 
Ofrena, Salomé, Pavana , Tris tesa 
d'amor, Consolació i La fuga de Zule-
ma». La música anava a carree de Juli 
Pons al piano, Ferran Guerín al violí i 
Ferran Pérez Prió al violoncel. 

Cartes a Caries Rahola 

La següent actuació d'Aurea va 
teñir Uoc a Barcelona, els dies 6, 8 i 10 
de febrer, al teatre Romea. Mentre pre-
parava les representacions a la ciutat 
que I'havia vist néixer i on tenia unes 
ganes boges de triomfar plenament, 
escriví aquesta carta a Caries Rahola: 

Barcelona avui 26-1-1928 

Estimat amic; 
Mercés, mil mercés per tot quant fa 

per mi. Li agraeixo amb tota l'anima. 
Anima; bellíssima cosa quan ella és sub-
til i amb ales de coloma. Quan s'ajunten 
en ramat, és una Uum celestial que brilla 
per l'espai infinit. Diria jo, ajuntem-se 
dones perqué vingui segura sobre els 
esperits la veritable Uum. 

Estic contenta, ben contenta. Tots 
els amics m'ajuden per el meu triomf a 
Barcelona. Jo treballo també perqué el 
meu pas per la meva Ciutat Condal 
deixi una estela d'aquella Uum que por
ten les cotomes. 

Jo cree amb un triomf, el cor m'ho 
diu. Perqué seré jo tan opt imis ta? 
L'Estelricb ja es cuida del periodic pero 
ell mateix em diu que vosté em faci 
una lletra per la Publicitat i per la Ñau, 
diu una lletra de presentació, diu que 
així tindran mes forga tots. Ell ho diu 

perqué hi ha aquella gent un xic del 
cantó d'en Sagarra (el corb que perse-
gueix les colomes). Li envió també 
l'autorització per lo del Principal. No 
sé si l'he redactada bé. 

Li prego que una volta tingui els 
centims es quedi lo del fuster, i lo que 
hagi costat de portar-ho a l'estació. 

Records a tots sense oblidar a la 
niñeta Carolina. 

Ja li enviaré els programes. 
Per vosté tota la meva admiració i 

afecte. 
Áurea 

• En la carta es reflecteix el neguit 
que la bailarina sentia abans del seu 
debut a Barcelona. Pero les sessions van 
anar bé. La companyia Vila-Daví repre
senta una pe^a breu diferent, abans de 
cadascuna de les tres actuacions de la 
bailarina, en les quals oferí el bo i 
millor del seu repertori. En els progra
mes de má Áurea hi féu reproduir frag-
ments deis textos mes elogiosos que 
s'havien escrit sobre el seu art al Uarg de 
la seva carrera. I va triomfar a Barcelo
na. L'endemá de la darrera representa-
ció tornava a escriure a Rahola per 
comunicar'li la seva alegria: 

Barcelona avui 11-2-28 
Estimat amic: 
Avui vos escric amb el cor pie de 

goig, dones he triomfat p lenament 
amb aqüestes tres sessions. Ahir fou 
definitiu. El públic m'aclamá extasiat i 
les altes personalitats catalanes com en 
Rosiñol, Vilumara, Iglesies varen venir 
a felicitar-me dient-me que el meu art 
és sublim. També Balcells i altres que 
no recordó i entre ells l'Estelrich que 
va quedar molt emocionat. Estic molt 
satisfeta i prorrogo per tres sesions 
mes. «Deméter» queda magnífic i 
«Circe» espléndid. Ya ho veu, malgrat 
quatre ximples sense sentit de bellesa 
(ho dic pels de la Publi) he triomfat 
plenament a casa meva. Jo cree que 
vos faran plaer aqüestes meves parau-
les dones a vos, gran amic, vos dec una 
gran part de la meva joia catalana. 

Digueu-me si aquells retrats de 
Girona varen quedar bé. M'agradaria 
veure'ls. 

Deu-me vostres noves. Records a 
tots i besos tendres a la xamosa Caroli-
neta i per vos tot Taféete sincer de la 
vostra 

Áurea 
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Homenatge i darrers triomfs 

Li van anar bé les representacions a 
Barcelona. Fins a tal punt que els amics 
li van organiaar un sopar d'homenatge 
a la Maison Dorée el dia 25 de febrer de 
1928. A Rahola li va fer saber i el va 
convidar a assistir-hi el professor Bosch 
Gimpera en una carta adre^ada al giro-
ní el 16 de febrer de 1928. Efectiva-
ment, el dissabte dia 25 de febrer del 28 
es va celebrar l'homenatge. Se'n va edi
tar un díptic de cartolina: a la portada, 
emmarcac dins d 'un oval daurat, el 
motiu de l'esdeveniment, data i Uoc; a 
rínterior, un dibuix d'Áurea vestida de 
deessa Deméter amb espigues a la má 
dreta i aguantant un cistell de fruites 
sobre el cap amb la má esquerra, signat 
per josep Clara l'any 1927, i al costat, 

N el menú: «Llista- Crema de gallina. 
Castetl Surroca, Blanc i Roig. Xampany 
escumós Codomiu». 

Segons la ressenya que va sortir 
en un diari de l'endema, aquesta seria 
la llista deis convidats: «Entre els reu-
nits recorden les senyores i senyoretes 
Emilia de Sarrá, Carme Monturiol, de 
Carrión i Rigau de Parran i els senyors 
Ignasi Iglésies, Bosch Gimpera, Pere 
Font i Puig, Ambros Carrión, Emili 
Tintorer , Caries Rahola, J. Parran i 
Mayoral, J. Puig Pujades, Pere B. Tarra
go, Lluís Capdevila, J. Navarro Costabe-
lla, Josep M. Girona, Joan A. Jordana, 
Josep Maria Jordana, Ramón Vilaró, 
Francesc Guillamet, Joan Camps, Jaume 
Mari l l , Jaume Fonot leda, Car r ión , 
Manuel Gispert i Frederic Estahun». 

Cap al final d'aquest acte hi hagué 
parlaments deis assistencs. Primer es va 
aixecar a parlar Parran i Mayoral, des-
prés Bosch Gimpera, a cont inuació 
Puig Pujades, to t seguit Ambros i 
Carrión, després d'ell Ignasi Iglesias, 
seguit de Lluís Capdevila i finalment 
Caries Rahola. Enmig de grans aplaudi-
ments Áurea també va parlar, i Uarga-
ment, sobre la dansa i sobre els seus 
viatges i actuacions arreu del món, i 
fins i tot dansá acompanyada al piano 
per Carme Monturiol, l'autora de la 
traducció en vers deis Soneto de Sha
kespeare i de diverses obres de tearre. 

Reus i Madrid van ser els nous esce-
naris de les danses d'Áurea durant l'any 
1928 i novament toma a actuar a Bar
celona l'any 1929, en un marc que li 
esqueia: el Teatre Grec de Montjuic, 
dins deis actes del IV Congrés Intema-

Áurea-DeméicT rcprcscmanl tih íiiisíL'rís d'Ekiisis al saniuari grec 
(hsprés d'haver esttit portada en processó des á'Atenes. 

cional d'Arqueología organitzat peí seu 
amic Bosch Gimpera. L'any següent va 
ser Ambrosi Carrión l'encarregat de dur 
a terme alio que van anomenar «Festi-
vals Clássics Áurea», novament en el 
Teatre Grec. Per primera vegada Áurea 
recitava a mes de bailar. Van ser tres 
poemes d'Ambrosi Carrión, Mediterrá' 
nia, Fedra i Ni'ohe, que Áurea interpreta, 
comen^ant així una nova etapa en la 
carrera artística de la fins ara dansarina. 
La figura de Níobe no li era gens aliena; 
només hem de recordar que la Níobe de 
Palamás va ser recitada en una de les 
seves representacions ateneses. 1 justa-
ment va ser el nom de Níobe Casas el 
que va triar Josep M. de Sagarra per a la 
bailarina protagonista d'un capítol de la 
seva novel-la Vida privada, aquell pun-
yent retrat de la Barcelona burgesa deis 
anys vint, publicar per primera vegada 
l 'any 1932; darrera del personatge 
s'amagava, sembla, la figura d'Áurea. 

Precisament la co l - l aborado 
d'Áurea amb Carrión continuava encara 
l'any 1932. De les ressenyes selecciona-
des deis diaris La Vanguardia, Diario de 
Barcelona i Las Noticias del dia 16 de 
desembre i de La PubUcitat i El Mati del 
18 de desembre es desprén que Áurea en 
la seva actuació barcelonina havia reci-
tat poemes de Carrión, amb acompanya-
ments musicals fets expressament per a 
les composicions literáries per part deis 
autors Juan Manent, Joaquim Salvat, 
Ricard Lamote, Francesc Pujol i Manel 
Blancafort. La darrera pe^a de la sessió 
va ser «el monodrama Medea de 

Manent» que combinava orgue, piano i 
orquestra de cambra, i per a la interpre-
tació del qual Áurea va escoUir una Uar-
ga túnica negra. Només es va fer una 
concessió a un compositor no cátala, un 
deis poemes s'acompanyá de música de 
Mendelsson. El públic era selecte i for
mar en la seva major part per «literatos y 
músicos, y que la aplaudió incondicional-
mente». El comentarista ó'EÍ Man'asse-
nyalava; «Áurea de Sarrá és una decla
madora especial; ella té prou Uuc per 
triar-se els assumptes que major sug-
geréncies porten a la seva ment d'artista, 
i fins ha tingut la sort de trobar un poeta 
que abans d'ésser interpretat per ella, 
l'ha sabuda interpretar en els seus gustos 
i aptituds. Ambrosi Carrión ha interpre
tat, dones, alio que Áurea de Sarrá havia 
d'interpretar de la seva producció poéti
ca, per reperir-ho en termes mes clars». 

Arenys d'Empordá, la fi 

Pero aquesta ja és una altra etapa 
dins de la vida artística d'Áurea. A cavall 
de Madrid, Barcelona i Arenys 
d'Empordá, Áurea va viure fins a l'any 
1974- Es enterrada a Arenys. A la seva 
tomba, tan ir\solita com la seva propia 
vida, només apareix aquesta inscripció 
tlatina: «Domus Áurea». Certament, ara 
és aqtiella la casa d'Áurea, pero el nom és 
el mateix que es donava al palau de Neró 
a la Roma del segle 1 de la nostra era. 

Mariángela Vilallonga és professora 
de Filología Llatina a la UdG 

Revista de Girona / núm. 1,80 gcncr - febrer 1997 59 


