
AVUI34 DILLUNS, 27 D’ABRIL DEL 2009Cultura i Espectacles

Teatre Viu
E

l Teatre Viu
(1956-1962) va
ser una aventura
teatral liderada
pels ja desapare-

guts Miquel Porter i Ricard
Salvat. En un dels seus ma-
nifestos deien: “El Teatre
Viu pretén donar al país un
autèntic teatre experimen-
tal”. Ara, cinquanta anys
després d’aquest episodi
oblidat i insòlit de la resis-
tència cultural catalana,
Enric Ciurans ha fet una
magnífica tesi en què estu-
dia a fons la iniciativa. I
diem que és un episodi in-
sòlit perquè, en les duríssi-
mes condicions de la post-
guerra, tant Porter com
Salvat es van proposar ni
més ni menys que vincular-
se a les avantguardes histò-
riques a través de la panto-
mima tot promovent, alho-
ra, temàtiques socials i
arquetipus com ara el burò-
crata, l’espia, l’oportunista
o l’obrer, que actualitzessin
els precedents de la Com-
media dell’Arte. I també
buscaven un mètode d’en-
trenament actoral que,
amb les improvisacions,
millorés la interpretació
d’aleshores.

Miquel Porter, a causa
del seu interès per l’art con-
temporani i la cinemato-
grafia, va ser el primer a
pensar en aquest projecte,
però de seguida s’hi va afe-
gir Ricard Salvat, que aca-
bava de tornar d’Alemanya
i volia introduir les tècni-
ques del teatre èpic i un
model d’actor diferent. La
seva presència al Teatre
Viu, doncs, l’hem de consi-
derar una mena de nucli
inicial de la posterior Esco-
la d’Arts Dramàtic Adrià
Gual (EADAG). D’altra
banda, tant Porter com
Salvat havien estat vincu-
lats a la revista Hidra i a la
també universitària Agru-
pació de Teatre Experi-
mental, que cal considerar
un precedent del Teatre
Viu, i on també van col·la-
borar persones com Hele-
na Estellés i Josep Maria
Planas.

Les primeres sessions
eren clandestines, clara-
ment de resistència i de re-
cerca, i es van fer a partir
de 1956 al domicili famili-
ar de Miquel Porter. Es bus-
cava la desinhibició dels ac-
tors, es volia evitar que fos-
sin “teatrals”, però també
cal tenir en compte que
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aquestes improvisacions
sempre eren vistes com
una obra acabada, valuosa
per ella mateixa, i no pas
com un assaig poc o molt
afortunat. De fet, es cons-
truïen amb la participació
del públic i es buscava de
dur al teatre la noció d’ob-
ject trouvée, provinent de
les arts plàstiques, per
avançar en un teatre radi-
cal, lliure de censures, i cer-
tament perillós sota la dic-
tadura. D’altra banda,
sense extrapolar res, però

tenint en compte la vincu-
lació del Teatre Viu a diver-
sos moviments artístics
d’avantguarda, sembla just
relacionar aquests intents
amb models teatrals i siste-
mes de treball que posteri-
orment han desembocat
en els performances.

L’any 1957, ja en una se-
gona etapa, el Teatre Viu es
va constituir com a secció
experimental de l’Agrupa-
ció Dramàtica de Barcelo-
na (ADB) per ajudar els ac-
tors d’aquella entitat provi-
dencial i intentar que
superessin els encarcara-
ments i els vicis decimonò-
nics. De fet, és un moment
en què es viuen experiènci-
es molts interessants que
Ciurans remarca encerta-
dament: la sessió a l’Hospi-
tal Clínic de la mà del doc-
tor Obiols per introduir el
psicodrama com a teràpia
per als malalts mentals,
aleshores una veritable no-
vetat, l’estrena d’algunes
pantomimes de Ricard Sal-
vat, les funcions públiques
al teatre Candilejas amb as-
sistència de la crítica, els
entreactes musicals que
van donar peu al moviment
anomenada Nova Cançó…
L’any 1960, quan Ricard
Salvat deixa el Teatre Viu i
l’ADB per fundar l’EADAG,
s’inicia la tercera i última
etapa tot constituint un
grup estable a l’entorn de
Miquel Porter que, tanma-
teix, no es va consolidar.
L’ADB, a més, ja havia co-
mençat els treballs que du-
rien a la fundació d’Els Jo-
glars. ■

Buscavenun
mètode
d’entrenament
que,ambles
improvisacions,
millorésla
interpretació

Quadern de Teatre.L’AIET publica l’imprescindible volum d’Enric Ciurans
‘El Teatre Viu, una resistència cultural’ sobre el grup que el 1956 van fundar
Ricard Salvat i Miquel Porter Jordi Coca

Tot un programa artístic
Un dels fets remarcables del lli-
bre d’Enric Ciurans, editat per
l’Associació d’Investigació i Expe-
rimentació Teatral (AIET), és que
situa i valora la iniciativa del Tea-
tre Viu. Dit d’una altra manera:
amb tantes mancances com es
vulgui a causa de la semiclandes-
tinitat, allò no va ser un diverti-
ment d’estudiants. El propòsit era
seriós i, efectivament, tal com ens
el documenta Ciurans, les vincu-
lacions del Teatre Viu amb els
conceptes centrals del teatre eu-
ropeu del segle XX són clares:
l’absurd, el psicodrama, el teatre
popular, l’apropament de les arts,
els canvis de paradigmes acto-
rals, la preeminència del gest...
Ciurans ens recorda, per exem-
ple, que segons Sartre el gest

d’apunyalar fa néixer el punyal.
En l’arrel de tot això hi ha Jacques
Copeau (1879-1949) i les seves
idees de l’actor-creador i d’educa-
ció corporal. Però també hi ha els
treballs sobre el cos d’Émile Ja-
ques-Dalcroze i, en un altre sen-
tit, Jean Vilar, que per concretar
el seu concepte de teatre popular
necessitava un actor diferent al
tradicional. La base expressionis-
ta del teatre èpic tampoc no és
aliena a la necessitat d’unes tèc-
niques interpretatives diferents i,
mirant encara més enrere, també
cal valorar la ja esmentada recu-
peració de la improvisació de la
Commedia dell’Arte i l’organitza-
ció del sistema a soggetto. Ja es
veu que el Teatre Viu s’havia pro-
posat tot un programa.
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