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Aquesta Memòria fou llegida en la sessió 

pública inaugural del Curs 1916-17 que s 

va celebrar en la sala d’actes de l’v Ateneu 

Barceloníy> el 7 a’octubre de 1916.





Senyors

INSTAL·LACIÓ ANTERIOR

n el relat de la vida de I’E scola corresponent a la Memòria anterior,
es posava de manifest que un dels elements més indispensables al
seu bon funcionament, és dir, a la realització eficaç del pla d’en

senyaments en què està basada i fonamentada, és un local dotat de les con
dicions que aquests ensenyaments exigeixen, tals com les aules' adequades 
a les corresponents assignatures teòriques i de gimnàsia rítmica i noció mu
sical i el teatre destinat a les pràctiques escèniques i a les representacions 
metòdiques en públic.

En tancar-se r«Auditòrium» l ’istiu de l’any passat, aon I'Escola estava 
instal·lada disposant de totes aquestes condicions, ens vàrem trobar, per al 
curs de 1915-16, sense local per als ensenyaments i, per tant, sense aquell 
element primordial. Però el «Fomento del Trabajo Nacional» va tenir la 
generositat de donar-nos estatge en el seu local, i així I’E scola va poguer 
comptar amb lloc, si no propi per a funcionar en aquelles condicions, almenys 
per a fer possible el seguiment de la seva actuació. Ens és grat repetir avui 
el reconeixement que a son temps expressàrem a la prestigiosa entitat per 
la seva atenció.

Resolt així el conflicte, el Patronat, a proposta de la Direcció, va pendre 
els acords pertinents a una ampliació de les possibles funcions de I’E scola. 

En primer lloc, va decidir la creació de dues noves assignatures, que

CREACIÓ DELS ENSENYAMENTS D’iNDU- 
MENTÀRIA I D’ HISTÒRIA DEL TEATRE, 
I T>E LA SEÓRETARIA DE L’« ESCOLA»
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formaven part del pla general dels ensenyaments de I’E scola presentat per 
la Direcció. Una d’elles va ésser la d’ Indumentària i l’altra la d'Història 
del Teatre.

I ’er a la primera de dites assignatures fou designat professor el distingit 
artista, veritable mestre en la matèria, En Lluís Labarta. Per a les lliçons 
de la Història del Teatre es nomenà al culte dramaturg N’Ambrosi Carrión, 
a càrrec del qual havien estat ja les conferències inicials que sobre aquest 
tema s’havien donat en els primers temps de I’E scola.

Atenent que convenia facilitar la prestació dels nous serveis que el des
enrotllament de I’E scola produïa, es va crear a més la Secretaria de la ma
teixa, designant-se per al càrrec a qui té ara l’honor de dirigir-vos la paraula.

REGLAMENTACIÓ

Atenent al major desenrotllament que ha anat adquirint I’E scola, el 
Patronat, en la seva sessió del 28 de setembre de 1915, va aprovar la seva 
reglamentació interior, formulada pel Director, a base de les disposicions 
acordades en el moment de la seva fundació, adaptant-les i ampliant-les ara 
en tot allò que l’experiència ha aconsellat des d’aleshores.

SESSIÓ INAUGURAL DEL CURS

Amb aquestes circumstàncies es va començar el curs de 1915-16. Per 
primera vegada es va establir la costum de celebrar la inauguració amb 
una sessió pública oficial. Aquesta va tenir lloc el 4 d’octubre a les deu del 
vespre en la sala d’actes de l ’entitat que ens hostatja. Presidí el diputat 
provincial N’Albert Bastardas, membre del nostre Patronat, en representació 
del President de la Diputació Provincial, que també ho és del Patronat, 
N'Enric Prat de la Riba, i prengueren seient a l’estrada els senyors Lluís 
Duràn i Ventosa, Josep Puig i Cadafalch i F. Puig i Alfonso, aquest darrer 
en representació del «Fomento».

El Secretari va donar lectura a la Memòria relativa a la vida i l’actuació 
de I’E scola des de la seva fundació fins a l ’acabament del curs 1914-15.

A continuació el Director de I’E scola, N’Adrià Gual, va llegir un discurs 
sobre les relacions entre mestres i deixebles en l’actuació de l’ensenyament 
i més en concret de l ’ensenyament artístic. El bell treball d’En Gual, obra 
de literat i de professor, fou entusiastament aplaudit pel nombrós auditori.
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N’Albert Bastardas va cloure l’acte amb un discurs eloqüent i documen
tat. Va tractar amb particular coneixement de causa, de la importancia 
que té el teatre en la cultura general dels pobles i en la formació moral de 
llur personalitat. Dedica després atinades consideracions al concurs que aporta 
Tactor a la fortitud i la gloria del teatre. I terminà exposant la fecunda obra 
que en aquest ordre està cridada a realitzar TEscola Catalana d’A rt D ra
màtic. Llargs aplaudiments coronaren igualment la interessant peroració del 
senyor Bastardas.

ELS ENSENYAMENTS

El dia 6 del mateix mes varen començar les classes amb les deficiències 
de local de què ja hem parlat. Per elles ens vàrem veure obligats des del 
primer moment a deixar indefinidament sospeses les lliçons de Gimnàstica 
Rítmica; al cap de poc vàrem haver d’interrompre, pel mateix motiu, les 
de Noció Musical; i les pràctiques i preparacions escèniques les vàrem portar 
a terme sols a costa dels inconvenients que suposa la utilització d’un teatre 
escadusser allunyat del lloc on donem les classes teòriques. Així i tot, ens 
plau reconèixer les facilitats que, dintre els límits fatals que la realitat imposa, 
ens oferí en tot moment el «Fomento del Trabajo Nacional».

Per altra part, vàrem complementar els ensenyaments teòrics amb visites 
d’estudi a edificis públics d’interès històric o artístic.

La primera d’elles va tenir lloc el dia 17 d’abril —  que era diumenge —• 
al matí, visitant el Museu Arqueològic Provincial, la col·lecció arqueològica 
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i la casa on és instal·lat el «Centre Excur
sionista de Catalunya».

La segona va ésser el primer de maig següent—  que també era diumenge, 
—  efectuant-se la visita a la Casa de la Ciutat i al Palau de la Generalitat.

L ’erudit folk-lorista i bon amic de TEscola N’Aureli Capmany va tenir 
l’amabilitat d’acompanyar-nos en aquestes visites i donar interessants i 
amenes explicacions als nostres alumnes sobre la vàlua artística i la im
portància històrica d’aquelles construccions i dels objectes artístics i arqueo
lògics continguts en elles.

CONFERÈNCIA- DE N’AURELI CAPMANY

Aquesta complementació s’ha portat a cap, també, començant la sèrie de 
conferències públiques que serveixen a un mateix temps per a il·lustració dels 
nostres alumnes i per a orientació del públic aficionat a les coses del teatre,
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que la Direcció pensa anar organitzant successivament en els cursos propers.
En aquest curs ha tingut lloc el dia 23 de novembre al vespre i en la 

sala d’actes del mateix «Fomento del Trabajo Nacional», una d’aquestes 
conferències. Va anar a càrrec de N’Aureli Capmany, tractant de «La dansa 
popular com element de cultura per a l ’actor català». Escollits elements de 
l’«Esbart Català de Dansaires» il·lustraren el treball del prestigiós conferen
ciant amb demostracions pràctiques. I no cal dir, després del nom i del tema 
que queden indicats, com va resultar interessant i agradable aquesta sessió.

REPRESENTACIONS TEATRALS 
A OLOT, GIRONA I TÀRRIIGA

L ’expansió de les representacions teatrals, modestament iniciades en 
l’etapa anterior, han pres més alcanç en el curs a què em refereixo.

Sol·licitada per l’entitat «Athenea», de Girona, I’E sc o l a  va donai una 
representació el dia 18 de març al vespre en el Teatre Principal d’aquella 
ciutat, posant-se en escena les obres Els pobres menestrals de Gual i Eridon 
i Amina de Gcethe. Abans de la representació, el nostre Director llegí una 
conferència sobre «La tradició en el teatre nacional».

A l’endemà vàrem donar dues altres representacions en el Teatre Principal 
de Olot, sota els auspicis dels elements d’aquella localitat que s’apleguen al 
voltant de la Revista Olotina. Els alumnes de I’E sc o l a  foren obsequiats amb 
un banquet a la tarda del dia esmentat. Després tingué lloc la primera repre
sentació amb les obres El malalt imaginari de Molière i Eridon i Amina de 
Gcethe, i, al vespre, la segona amb les obres Els pobres menestrals i Arlequí 
vividor de Gual. Igualment llegí una conferència prèvia N’Adrià Gual, el tema 
de la qual. fou aquest: «El Teatre català i la nostra E s c o l a ».

I, per últim, a petició del «Patronat de Sant Jordi», de Tàrrega, els dies 14 
i 15 de maig vàrem donar, en el teatre del seu local social, dues represen
tacions. En la primera vàrem posar en escena El malalt imaginari i Arlequí 
vividor, i en la del segon dia Eridon i Amina i Els pobres menestrals

REPRESENTACIÓ TEATRAL 
PÚBLICA DE FI DE CURS

En terminar-se el curs, la Direcció va volguer exposar públicament l’estat 
dels ensenyaments relatius a l’execució escènica, portats a terme precisament
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en mig dels inconvenients abans esmentats. Es que l’entusiasme i l ’anhel 
que animen a tots els nostres elements directors són superiors a aquelles 
adversitats.

A aquest efecte, el dia primer de juliol vàrem celebra.r al «Coliseu Pom- 
peia» la nostra primera funció teatral pública, encara que declarant fran
cament el propòsit de la sessió.

Per això el programa estava compost d’obres escrites per N’Adrià Gual 
expressament per aquesta sessió i per a donar lloc a la presentació de tots 
els alumnes segons les facultats i l ’estat dels estudis de cada un.

Aquestes obres, d’un acte, eren: Els avars, estudi de tràgica moderna; 
Schumann cn cl vell casal, nocturn; Els pastors cn revolta, estudi de conjunt 
(homes); Les filoscs, estudi de conjunt (dones), i La serenata, estudi de farsa 
a la italiana.

Com es pot suposar pel caràcter que denoten aquestes obres, varen faci
litar, a més, els estudis d’interpretació prèvia a què són sotsmesos els alumnes 
en les nostres aules teòriques abans d’escometre la representació escènica 
d’una obra (i).

Com he dit, varen pendre part en aquesta representació tots els alumnes 
de I'Escola. Va col·laborar als treballs de direcció el mestre professor, N’En- 
ric Giménez. El decorat, executat pels escenògrafs senyors J. Morales i J. de 
la Muela, fou projectat pel nostre director. Varen aportar llur valuosa i esti
mable col·laboració artística a la funció l ’aplaudit pianista senyor Garganta 
i les distingides orfeonistes de l ’«Orfeó Gracienc» senyoretes Achón, Carratalà 
i Rodón; a tots els quals remerciàrem degudament llur concurs.

L ’acollida amable que el públic dispensà als nostres alumnes i els elogis 
que varen merèixer, ens proporciona la satisfacció de veure reixits els esfor
ços esmerçats durant el curs.

** *

Heus-aquí, senyors, la nostra actuació del curs 19x5-16. Si no l’ha presi
dit l ’encert, l’ha guiada, almenys, la millor intenció. I tant de bo que a son 
temps aquestes bones intencions fructifiquessin gloriosament en el teatre de 
Catalunya!

El Secretari,

P. B o h ig a s  i T a r r a g ó .

(1) Vegis l’Anexe posat al acabament de la present Memòria.
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SCHUMANN EN EL YELL CASAL

I n t e r p r e t a c i ó  e s c é n i c a  d e l s  a l u m n e s  

J o s e p  C a m p r o d o n , R o s a l i a  R o v i r a  i C o n c e p c i ó  C ikici





t SCHUMAN EX ET. YELL CASAL

I n t e r p r e t a c i ó  e s c è n i c a  d e  i. ks  a l u m n e s  R o s a l i a  R o v i r a  i C o n c e p c i ó  C i ri c i





SCHUMANN EN EL VELL CASAL

A gnè s

(Rosalia Rovira)





Cri s t i n a  

(Concepció Cirici)
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L E S  F T L O S E S

S e x t a

(Francesca Lliteras)





LA S E R E N A T A

C o l o m b i n a  

(Fraacesca Lliteras)





A N E X E S





L’ESTUDI DE LES OBRES A REPRESENTAR

Per a donar una idea del procediment o la manera com s’estudien i s’in- 
tcrpreten en les aules de I’E scola Catalana d ’A rt Dramàtic les obres que 
representen els alumnes, en el programa de la sessió pública de pràctiques 
escèniques de l’acabament del curs 1915-16 es varen reproduir els següents 
fragments de les converses amb què el Director va iniciar als alumnes en la 
interpretació i l’estudi de cada una de les obres que es varen representar en 
aquella sessió;

ELS AVARS
ESTUDI DE TRÀGICA MODERNA

«...Com us he dit, doncs, ara mateix, aquest estudi s’encamina a plantejar 
el problema de la crua realitat.

El plet entre la realitat i l’idealisme ha estat i serà sempre l'arrel de totes 
les polèmiques relatives a orientacions artístiques i literàries, al punt altament 
ridícol d’haver promogut escoles. I és que l ’apassionament malmet sovint la 
raó. La raó accepta totes les tendències regulades pel bon sentit; l’apassio
nament fa escola, i d’aquí en radica l ’erro, l ’adulteració, la caricatura fora 
de lloc.

Cal que al fer-vos interpretadors de ço que es nomena realitat, no deixeu 
de pensar que la realitat passa justament a les nostres mans d’artista per a 
convertir-se en exemple, i que teniu limitadíssim l ’espai on heu de moure-vos, 
per no convertir l'exemple en cosa repulsiva.

Fins avui la realitat del nostre teatre, en ço que es refereix a les inter
pretacions, no ha passat gairebé de la superfície. S’ha fet el retret de lo 
extern d’una manera meravellosa, però l’artista no ha vingut avesat a re
produir lo que pauteja més enllà de ço que els ulls alcancen. I tot això, per 
manca d’una idealitat ben definida en el comès de l ’actor, idealitat que, d’altra 
part, el públic no li exigia, idealitat en la que avui potser el públic somnia.

Es aquest, sens dubte, un dels desequilibris inexplicats que aparten in
conscientment al públic de l’artista, un dels aspectes en què trontolla el 
procés, en apariència aturat, del nostre teatre.
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Greus, molt greus errades es registren en les interpretacions de ço que 
es nomena realitat. Totes elles han estat, i segueixen essent, filles de la pre
ocupació.

Hi ha qui creu en la realitat afinada per un afebliment de la mateixa 
realitat.

Hi ha qui opina que la realitat, per arribar al públic, deu ésser pintada 
a doble to d’ella mateixa.

...Els tons s’avaloren per relació o contrast; els sons, igualment; els sen
timents, els caràcters, el mateix; però cal, per damunt de tota convicció d’or
dre purament mecànic, afirmar-s’hi per la força d’un propòsit trascendent, 
i, així pensant, és precís que visqueu persuadits de que la realitat serà sempre 
element de bellesa quan sigui posada al servei d’un fi superior a ella ma
teixa...»

SCHUMANN EN EL VELL CASAL
NOCTURN

«...No és per explicar l’c-ncant de certes coincidències de la vida.
La fal·lera dels nocturns, que era ve dels temps de la primera jovenesa, 

no m’és pas abandonada, com no sol abandonar-me res de tot allò que pren 
arrelada en el fons del meu jo entusiasta i persuadit.

En aquells temps, que volia per mi tot sol sotmetre el teatre dels meus 
ideals a normes particularíssimes que segueixen acaronant-me, i que tan 
cares pago, no podia imaginar que un dia arribés en el qual la meva persuasió 
pogués ésser oferta als meus deixebles en forma d’estudi, i en l'ambient d’una 
familiar col·laboració, acceptada per ells.

Es així com el quart dels meus nocturns ve a trobar-vos avui.

L ’art de la música i l’art declamatòria es troben estretament lligades.
No em refereixo solament al tecnicisme d’aquestes arts, sinó també al 

punt de vista d’ordre espiritual. I vos diré, referint-me a aquest darrer punt 
de vista, que la música o el sentiment musical no es troba lluny de cap emoció 
artística i menys encara de cap estat d’ànim de l’hom.

Tant ho crec així, que sense por d’ésser exagerat, vos dic també que l’hom 
que fretura del sentit musical, és hom mancat d’un element indispensable 
per la vida de l’esperit.

Ens cal, doncs, creure a ulls clucs que, sentimentalment i tècnicament,
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l’art del teatre deu sostenir-se principalment en els preceptes musicals, si 
vol mostrar-se afinat a l ’altura de la seva trascendència.

D ’aquí neix la preferència que observareu en el transcurs dels nostres 
procediments, lligant tant com podem tots els estudis amb la influència i la 
suggestió musicals.

El temps, la mesura, l ’afinació. Veus-aquí tres elements que la música 
ofereix al teatre i dels quals el teatre no se’n pot passar. Veus-aquí els ele
ments que jo tracto d’imposar-vos, perquè els crec d'una positiva valor per 
a vosaltres. Però cal que junteu a aquests elements, dos factors importan- 
tíssims, sobre tot tractant-se del nostre teatre.

L ’esperit nacional: L ’elevació del sentit estètic.
Nacionalitzar i elevar el sentit estètic del nostre teatre, vol dir subjectar-lo 

per complet al més elevat grau de sentiment intrínsicament català, sense 
apel·lar precisament al tipisme sistemàtic, que sol ésser 1 ’enganya-pobres de 
l’emoció nacional.

Això vol dir ésser mestre de la psicologia del nostre poble, i saber-la 
fondre amb la dels pobles veïns, per evitar-ne el cas isolat, que és terrible 
cosa, i posar-lo en condicions d’imposar la seva personalitat ben pròpia per 
damunt la marxa del món sencer.

No dubteu de que aquesta aspiració és la única capaç de promoure el 
nostre teatre nacional definitiu.

Deveu sentir-vos persuadits per complet de que tenim raó de fer les coses 
com les fem, i penseu sobre tot, si alguna vegada sentíssiu defallença en el 
camí emprès, que els genis, que els veritables genis, mai s’han ofegat per 
un excés de bon zel, i que pel bon zel han anat més enllà de lo que haurien 
anat forces artistes predestinats a no anar massa lluny...»

ELS PASTORS EN REVOLTA
ESTUDI DE CONJUNT

«... Es, doncs, amb la intenció d’insinuar en els nostres esperits la neces
sitat d’una major elevació reproductiva dels aspectes aparentment corrents 
de la vida i a posar les nostres aptituds a servei de l’obra de conjunt, que 
aquest estudi arriba a nosaltres.

Sobre tot això darrer l’ha promogut preferentment. Es indispensable que 
l’actor, per ésser bo, senti l’absoluta necessitat de l’abdicació personal davant 
de l ’amor desvetllat per l’obra interpretada.
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El sosteniment d’aquest criteri no pot trobar-se més que en una base 
de sòlida cultura general.

Quan a vegades vos sembla estrany que, per fer-vos actors, s’us parli 
de les piràmides d’Egipte o de la Pietat de Miquel Angcl, deveu entendre que 
es tracta de preparar el vostre sentit a disposició d’un flairar general que us 
desvetlli i us faci modestos amb tota l’hermosura de la modèstia conscient.

Jo he conegut actors eminents d’altres indrets, i m’he meravellat de les 
seves aficions complexes, i els seus vastíssims coneixements.

El resultat d’aquesta extensió espiritual ha estat sempre l’abolició de 
l’histrionisme.

Prepareu, prepareu el vostre esperit. Aspireu a molt, a tant com vulgueu, 
però, arribat el moment, ocupeu, abnegats, en primer o en darrer terme, el 
vostre lloc, que sempre ho serà d’honor, pel sol fet de contribuir a un tot 
embellidor.

Interpreteu sempre, sostinguts els uns amb els altres. De l ’honrat efecte 
del vostre comès en resultarà la positiva bellesa del conjunt a què col·la
boreu.

La vostra, com tota obra d’art, ho és essencialment de conjunt, i si sou 
veritables vocatius de l’art que professeu, deveu sacrificar-vos amorosament 
a la major bellesa del conjunt que s’us encomana.

I no penseu pas que conjunt vulgui dir, en tots els casos, reunió d’in
nombrables elements. Un individu i una flor ja formen conjunt. Respectar 
la flor vol dir, sens dubte, enaltir la pròpia figura...»

LES FILOSES
ESTUDI DE CONJUNT

«Cal afinar la veu conjuntament amb l’esperit.

Moltes vegades, en el teatre, rebeu una impressió ben desagradable d’allò 
que escolteu, i no podeu explicar-vos a què és deguda. Jo us diré: a que forces 
dels nostres interpretadors se serveixen de la veu que Déu els ha donada, 
si fa o no fa, com el gos, que coneix tan sols la valor positiva del lladruc.

El pobre, el diminut ocell, es mostra més agraït a la Providència que 
el nostre actor en general.

Si l’hom, pel sol fet de ser-ho, ve obligat a respectar ço que de bo li ha 
concedit naturalesa, l ’artista té l'altíssim deure d’aprofitar-se’n, tractant 
d’embellir-lo doblament pel seu esforç, que el fa superior a l ’hom.
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Veus-aquí, doncs, un dels aspectes dels nostres estudis. Conduir el sentit 
comú i les dots naturals per damunt la mecànica vital.

Ens cal arribar a l’aproximació musical pel sol respecte de la paraula.
L ’afinació en la parla vos procurarà la major afinació en el gest, i gest 

i veu, fills directes d’un afinat sentiment, vos conduiran a l’ideal suprem 
en casta d’artistes teatrals.

L ’assumpte triat per desenrotllar el pla a què es troba sostmès el present 
estudi, és el fragment de les ftloscs de l 'Holandès errant de Wagner.

Tota l'obra de Ricard Wagner radica en la llegenda. Les llegendes s’abra
cen de cap a cap de la terra, i amb una mica de res arriba a ésser nostre lo 
dels altres.

L ’assumpte, doncs, triat pel present estudi, ve a ésser la rebrollada d’uns 
vells amors meus de jovenesa, que ara floreixen a servei vostre.

No és traducció ni adaptació. No és original, ni del tot emmatllevat.
He posat en la nostra parla forces paraules d’alguns fragments de l ’escena 

esmentada; n’he glosats conceptes; he fet nostra la llegenda; he musicat la 
parleria; he conduït cap a casa ço que porta regust de mars llunyanes.

No he fet res, i he fet prou per encaminar vostre sentit cap a un refina
ment, que us és ben necessari.

Les filles noruegues seran ara donzelles catalanes; l’alegria i les tristors 
d’aquelles filoses s’adaptarà ara a les nostres tristors i alegries. L ’èxtasi de 
Senta dominarà nostra emoció...»

LA SERENATA
ESTUDI DE FARSA A LA ITALIANA

«...No us farà pas nosa saber pràcticament que ha existit un genre teatral 
nomenat farsa, i que tingué el seu bressol a Itàlia.

La íntima relació amb la família histriònica dels Arlequins i els Putxinel·lis 
serà, a ben segur, una bella preparació pel conreu de la comèdia sota tots 
els seus aspectes.

Ells foren els davanters de la comèdia moderna, el llaç d’unió entre la 
informe comèdia medieval i la mal definida aspiració còmica de començos 
del segle xvi. Ells són la lliçó de l ’alegria i el fonament de la crítica contem
porània, en una paraula: la mateixa comèdia dels homes corrent pel món 
dels homes i aclamada per ells.

Però cal, de totes maneres, viure previngut per rebre’n la carcassa. Els
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apartats de l’ofici i de les seves investigacions solen, a vegades, trobar rampló 
el procediment d’expressió còmica empleat per aquelles delicioses figures. Hi 
ha en la farsa italiana un no sé què d’infant entremaliat que, de tan clar 
com és, no arriba a ésser capit pels que cerquen en les coses més de ço que 
les coses poden donar de si. Però, precisament aquesta forma infantívola 
serà d’un gran servei per a vosaltres, de natural massa predisposats a les 
trascendències fora de lloc i apartats de les veritables trascendències.

Es precís alleugerir-se, franquejar-se amb una certa ingenuïtat que ens 
és massa apartada: aquella ingenuïtat que fou fonament de tot un Molière, 
sense que el privés, més endavant, de revelar-se ell mateix en la concepció 
d’un Misàntrop o d’un Tartuf.

La farsa italiana representa ésser els jocs d’infantesa de l’artista teatral, 
i no dubteu que els nois que més bé han jugat han estat després els homes 
més aventatjats.

...I com que d’això que us dic no en queda res, perquè era fruit de la 
improvització, però sí se n’és trobat l’esperit cercant-lo bé. Veus-aquí perquè 
jo m’he donat el gust d’interpretar-ne el sentit, a fi d’exercitar-vos cap a 
un aspecte dels nostres estudis que el crec de tot punt imprescindible.»
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