
teatre
el teatre religiós

per Josep Moníanyès

o r ig e n  r e l ig ió s d e l  t e a t r e
professors i tractadistes solen insistir 
sobre els origens religiosos de l’ex-
pressió artística, mitjà per a comu-
nicar amb ITnconegut o per a con- 
jurar-lo i defensar-se de la por que 
produeix. Hom insisteix més encara 
en aquesta afirmació quan es tracta 
dels orígens del teatre, de la repre-
sentació mitjançant el gest i la pa-
raula. A la història del teatre occiden-
tal, trobem dos moments pròpiament 
fonamentals — el del seu naixement, 
a Grècia, i el del seu renaixement, a 
l’Edat mitjana— d’un caràcter reli-
giós indubtable : els cors en honor de 
Dionisos originaren la tragèdia grega, 
i el teatre medieval, cristià, derivava 
de les representacions litúrgiques. 
Sense recórrer a la idea de Jean Ge-
net, segons el qual la missa, en el que 
té de teatre, és la més acabada repre-
sentació teatral del món, podem re-
cordar com és dita la Passió, dins la 
litúrgia de la Setmana Santa.

TEATRE RELIGIÓS I TEATRE 
DEVOT

Això ens porta a la necessitat d’espe-
cificar. Si parlem, avui, de teatre 
-encara que sigui de teatre reli-
giós—, no podem pensar en aquest 
diàleg litúrgic ni, evidentment, en la 
missa. No ens ho permetria, potser, 
el respecte; però no ens ho permet 
tampoc el concepte del teatre que 
mantenim com a vàlid i amb el qual 
ens entenem. Si el teatre era, als seus 
origens, una cerimònia, una repre-
sentació de caràcter sagrat, feta de 
fórmules immutables, la història del 
teatre pròpiament dit és, comptat i 
debatut, la de la seva secularització. 
L’intent de precisar què és el teatre 
We en aquestes circumstàncies quali-
fiquem de religiós no és pas fàcil i 
ens obliga a establir una petita dis-
tinció — que donem, no cal dir-ho, 
oen bé a títol provisional i amb ca-
ràcter d’urgència-—■ entre el que ano-
menarem, pròpiament o stricto sensu, 
teatre religiós i el que determinarem 
co® a teatre devot. El pas del teatre 
religiós al teatre devot és ben difícil 
o establir: la Natura no va a salts, i 
“història de l’home tampoc. Si la 
“ferència entre la Missa i el Misteri 
“«m, per exemple, no ofereix dubtes 
ntre el que és religió i el que és de- 
oe'o, quan ens encarem amb el tea-

JWesa de textos medievals, al Tinell 
Barcelona (foto: Barceló).

El Misteri d’Eix, l’únic monument vivent del nostre antic teatre (foto: Jarque).

tre — comunament religiós — de què 
disposem, la diferenciació no és tan 
fàcil. ¿És teatre religiós o devot, per 
exemple, la representació de tantes 
Passions com atrauen, avui, el turis-
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me, sigui a Esparreguera, sigui a Ober- 
ammergau? Són teatre religiós o bé 
teatre devot, els actes sacramentals? 
Se m’acut, per establir aquesta difícil 
referència, de recórrer al caràcter de



Les Passions d’OIesa i d’Esparreguera, exemples ben coneguts de l’actual teatre devot 
(fotos: Barceló).

la realitat que apareix i s’explica en 
escena. Teatre religiós serà aquell que 
escenifiqui una realitat transcendent. 
Teatre devot serà aquell que esceni-
fiqui una realitat exemplar. (Trans-
cendència i exemplaritat, evident-
ment, damunt uns pressupòsits de fe, 
d’acceptació d’una realitat religiosa.) 
Així, doncs, hauríem de donar com a 
teatre religiós l’acte sacramental o el 
Tot esperant Godot de Becket; i fo-
ren teatre devot la representació tra-
dicional de la Passió, els misteris me-
dievals i les vides de sants.
En aquest sentit i segons aquesta no-
menclatura — que, ho repeteixo, és 
absolutament provisoria —, el teatre

de l’Edat mitjana era, quasi total-
ment, teatre devot. Els drames de la 
monja Roswitha o les passions bizan-
tines, que són als principis de la re-
naixença medieval cristiana del tea-
tre, són, evidentment, teatre devot. Ho 
són els misteris i els miracles que bru- 
fen la cultura de tota la Romània i 
mostres dels quals es donen al nostre 
país i hi perduren gairebé fins als nos-
tres dies (com és ara — i sobretot — el 
Misteri d’Eix, sobre el tema de l’As-
sumpció de la Mare de Déu, avui una 
de les representacions tradicionals 
més antigues d’Europa). De manera 
que, en el sentit en què hem emprat 
la denominació, a l’Edat mitjana, no

hi havia pràcticament teatre religiós 
com no hi va haver, en absolut tra’ 
gèdia.
La cultura del Renaixement permet 
en canvi, que el poble pugui capir 
l’abstracció de l’acte sacramental Hi 
ha, a l’origen de l’acte sacramental 
una relació entre allò que hem ano-
menat realitat transcendent i realitat 
exemplar. A les històries bíbliques 
per exemple, hi intervenen figuracions 
com és ara àngels o dimonis o, encara 
més específicament, el Pecat o l’Enve-
ja, abstraccions que els autors del 
Barroc duran a la plenitud. Però l’acte 
sacramental té com a fonament la 
referència eucarística, i és quan aques-
ta referència domina l’obra, en la qual 
s’ha d’expressar a través de símbols, 
que qualifiquem l’acte de teatre reli-
giós. Deixarem, en canvi, per a les re-
presentacions de la Passió, tal com 
avui es mantenen o han ressorgit 
— dels anys quarantes ençà, al nostre 
país —, la qualificació de teatre devot.

LA REVALUACIÓ DEL TEATRE 
RELIGIÓS
La revaluació del teatre religiós, als 
nostres dies, implica un pas a la inver-
sa de l’evolució normal tal com l’as-
senyalàvem, una tornada des del tea-
tre devot cap al teatre religiós. És un 
procés que correspon a les modes o 
tendències que dominen la vida cultu-
ral en general. No crec, tanmateix, 
que hàgim de considerar com a teatre 
religiós, ni tampoc devot, obres que 
tenen com a tema no exactament un 
assumpte religiós o devot, sinó única-
ment un personatge lligat, d’alguna 
manera, al món de la devoció o de la 
religió i amb el qual hom fa un teatre 
d’un signe diferent. Com, per exem-
ple, la Santa Joana, de Shaw, on el 
problema és el de la llibertat humana 
entre els homes. És, en canvi, un tea-
tre motivat per preocupacions religio-
ses el de Graham Greene i el de Julien 
Green, el de Mauriac, el de Gabriel 
Marcel, el de Bernanos, el de Diego 
Fabbri i fins i tot el Port Royal de 
Montherlant. Aquesta represa de la 
preocupació per l’existència de la reli-
gió i de la seva influència entre els 
homes es dóna, sobretot, a França els 
primers anys de l’última postguerra, 
els resultats en són obres com Dialo-
gues des Carmélites, Le signe de la 
croix, Rome n’est plus dans Rome, Pro-
cès à Jésus, Un nommé Judas, etc. 
Cito de memoria i sense cap ordre, no-
més per significar l’existència d’aquest 
teatre, sorgit d’un catolicisme, diríem, 
d’esquerres, oue pretén posar en revi-
sió velles doctrines tradicionals de 
l’Església. El símbol d’aquest movi-
ment podria ésser la novel·la de Ber-
nanos Journal d’un curé de campagne., 
o bé el Port-Royal de Montherlan, 
una obra les heroïnes de la qual son 
les monges jansénistes aclaparades pe 
les forces oficials de l’Església i 
l’Estat.
¿Caldrà incloure aquest teatre dins la 
nostra classificació? És, en tot c , 
un esglaó que ens porta al tea
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lirios d’avui. Especialment, perquè 
„ re els autors que l’han produït en 
nhem un que, aquest sí, fa un tea- 
» emparentat directament amb el 
atre devot medieval i amb l’acte 

Tcramental de l’època barroca, un 
: tre grandiloqüent com una òpera, 
■rillant espectacular, solemne i ben 
«ne tanmateix, de consideració. Em 

refereixo a Paul Claudel. Claudel és, 
Lològicament, el més antic d’a- 

est moviment — Tête d’or data del 
1889— però la seva significació no es 
lerfila’ definitivament fins a Kestre-
ls el 1943, de Le soulier de satin, un 

escrlt entre el 1919 i el 1924. 
westa obra és, per la seva intenció
-i fins a un cert punt, per la seva 
realització—, un acte sacramental, i 
rarta com a subtítol «action espagno-
le, Claudel no pretén discutir la for-
ma d’actuar de l’Església: és el dra-
maturg de l’Església triomfant, com 
ho eren els autors castellans siscen-
tistes.
DERIVACIONS PROFANES DEL 
TEATRE RELIGIÓS

Penso, però, que la represa de la preo- 
cupació religiosa a la qual em referia 
1 que encara es manté no segueix, en 
la seva part més important, la línia 
le Claudel, sinó, precisament, la d’a- 
puella actitud contestatària que, pro-
cedent del teatre burgès —Greene, 
Bernanos, Fabbrl —, informa el teatre 
1,'avantguarda. Una de les obres més 
importants del teatre d’avui, Tot espe- 
mt Godot, no dubto a qualificar-la 
le teatre religiós: escenifica una rea-
litat transcendent i és sustentada per 
motivacions religioses, és a dir, refe-
rents a relacions entre l’home i la 
Divinitat, amb una càrrega de terror 
i de dificultat de comunicació amb 
lïnconegut i Omnipotent.
També tenen arrels evidentment re-
ligioses —-si és que no gosem quali-
ficar-lo, sense dubtes, de religiós ■— 
ei teatre de Ghelderode — i els seus 
derivats, que en té prou — i aouell 
teatre, d’ascendència surrealista, d’Ar-
taud o de Georges Bataille, que solem 
anomenar teatre de la crueltat. En el 
teatre de la crueltat hi ha, quasi sem- 
pre. una mena de liturgisme, i és sig-
nificatiu que alguns dels autors més 
característics del gènere •—• Arrabal, 
Genet— titulin llurs espectacles de 
•cerimònies». Cal suposar, d’altra 
tenda, . que la crueltat és l’última 
conseqüència de la incomunicació: la 
Uuita contra la incomunicació conti- 
Ma, encara, mitjançant els gestos i 
els mots rituals que constitueixen la 
Múrgia.
Encara podríem relacionar les noves 
tendències de teatre religiós —però 
Ç'xò ens portaria lluny — amb la li-
gatura beat nord-americana, la qual. 
■Wugnant, per a salvar l’home i la 
'ocrtat humana, «le pèlerinage aux 
°urces», com deia Lanza del Vasto, 
«orre als textos religiosos i morals 

™1 budisme.

QUE ÉS VIABLE I ALLÒ 
NO HO ÉS

rePresa del teatre religiós —no 
ni precisament catòlic— és,

avui, un fet indiscutible. De la seva 
viabilitat, no cal tampoc que en dub-
tem. La presència de Déu encara és, 
prou amplament, sentida com a fei-
xuga, i la superació d’aquesta angoi-
xa —. que coincidiria, potser, amb la 
maduresa humana — sembla encara, 
per a l’home en general, ben llunyà. 
Fortament determinat per la moda 
—• en el més noble sentit, si voleu, 
d’aquest mot: en el que fa l’expressió 
d’allò que és més adequat a les ne-
cessitats i a les preocupacions dels 
temps —, el teatre religiós no pot ésser 
avui viable, crec, en formes pericli- 
tades com les de les representacions 
tradicionals de la Passió, que els qui
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no viuen com a estrangers dins llur 
propi temps bé han de considerar 
viables només com a atractiu turístic, 
sobretot quan hom no hi troba l’encís 
de l’antigor (i rarament podem tro-
bar-lo en aquests espectacles, fets i 
refets, com tots sabem, a la darreria 
de l'època romàntica i encara, com 
aquell qui diu, ara mateix). Un teatre 
que trobi formes avui vàlides, adequa-
des i entenedores, per a la tan forta 
i tan vella preocupació religiosa de 
l’home, cada dia més viva i més ur-
gent, ha de tenir, forçosament, un 
lloc de privilegi en l’interès de l’es-
pectador conscient. — JOSEP MON-
TAN YÈS.


