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La situació del teatre contemporani podria 
ésser descrita d’una manera esquemàtica 
però aclaridora: els grups que des d’una 
situació encara marginada, però cada cop 
més forta, investiguen les formes teatrals 
i s’afanyen per viure i comunicar l’essència 
dramàtica, i creuen que Eurípides fou l’ini-
ciador d’un perillós desviacionisme. O el 
cap de brot d’una heretgia que ha afeblit 
progressivament el teatre occidental, tot in- 
tel·lectualitzant-lo, portant-lo cap a les pas-
tures de la literatura dramàtica, i restant-li 
foc, restant-li vida, desconnectant-lo dels 
motors existencials que l’home duu encesos, 
tant si vol com si no vol, El teatre under- 
ground es disposa a ésser maximalista i a 
penes salva quatre fustes nobles del nau-
fragi del teatre occidental: els joglars me-
dievals, la commedia dell'arte, el teatre de 
fira. I salta d’Èsquil a Artaud. En certa 
manera Artaud és el baptista, i Grotowski 
i Barba, els redemptors que ens retornaran 
a les fonts de l’espectacle dramàtic. Aquest 
no és el lloc de valorar aquesta actitud, que 
en bona part està justificada per la rutina 
i la timidesa del teatre instal·lat. Només 
pretenem ara de situar l’encontre de grups 
de teatre de tot el món que aquest estiu 
s’ha esdevingut a Bèrgam sota la direcció 
d’Eugenio Barba, i sota la mirada silencio-
sa, mística i sorneguera de Grotowski.
Aquesta reunió veritablement ecumènica del 
teatre underground —d’Austràlia als Estats 
Units, dels Països Catalans a Suècia— ha 
admès de manera força explícita l’existèn- 
cia d’unes autoritats que bé poden servir 
de model. En efecte, a Bèrgam han estat 
invitats, i ells hi han acudit de grat, els 
representants més qualificats de les tradi-
cions dramàtiques orientals, d’aquelles tra-
dicions venerables que no han rebut l’es- 
quitx d’Eurípides i de tot el que ha vingut 
després, fins a Noel Coward i Sacha Guitry, 
per a posar dos exemples de significativa 
insignificança.
Així, hem pogut veure a Bèrgam les de-
mostracions del treball d’Hideo Kanze, avui 
l’actor més important del teatre No japonès, 
membre d’una família dedicada al gènere 
des de fa generacions; I Made Bandem, 
ballarí i actor del teatre balinès, i Krishnan
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Nambudiri, representant del teatre katha- 
kali, dramatúrgia del sud de l’Índia molt 
relacionada amb els mites religiosos del bra- 
hamanisme.
En cada cas aquests actors han mostrat una 
tècnica acuradíssima, traduïda en el domini 
del cos i de la veu. Cada una d’aquestes 
tècniques exigeix que l’actor sigui ensinis-
trat des de la infantesa, sovint pels pares 
—la qual cosa vam poder comprovar amb 
els fills d’I Made Bandem. Com a contra-
partida del domini del cos, el teatre Nò 
i el teatre balinès utilitzen la màscara; però 
això no vol dir que el rostre de l’actor ro-
mangui inert: la tècnica balinesa, per exem-
ple, vol que l’actor reprodueixi l’expressió 
i l’emoció de la màscara que duu posada. 
D’aquesta manera el llenguatge gestual, cen-
trat sobretot en les mans, es converteix en 
una il·lustració o una animació de la màs-
cara que fa de l’intèrpret un arquetipus.

En el kathakali, la màscara, que en un prin-
cipi cobria el rostre de l’actor, ha estat 
substituïda per un maquillatge d’una gran 
espessor. Això ha desenvolupat el domini 
dels muscles facials, que l’intèrpret mou a 
voluntat: així, els muscles de les galtes, els 
que regeixen els narius, les ninetes dels 
ulls, etc. Aquest domini del rostre s’adiu 
amb l’actitud del cos i amb el llenguatge 
de les mans, el «mudra». En combinar els 
elements referits i dosificar-los amb la in-
tensitat desitjada, l’actor de kathakali acon-
segueix d’expressar les vuit passions fona-
mentals capaces d’ésser sentides per l’home 
segons el pensament hindú.
Ens trobem davant unes dramatúrgies que 
magnifiquen l’ésser humà; sovint els perso-
natges que intervenen dins l’acció són divi-
nitats que posseeixen sentiments concrets i 
exasperats, o sigui, sentiments humans ele-
vats a un grau de paroxisme i cristal·litzats.
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Heus aci, doncs, un teatre anti-naturalista, 
o que en tot cas no creu que amb la imi-
tació naturalista puguem trobar la clau que 
obri el cofre de la realitat. El naturalisme, 
desenvolupat a partir d’Eurípides, fóra una 
concessió a l’aparença i ens allunyaria de 
l’essencial; el naturalisme ens deixaria en 
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la superfície mutable de les coses sense ter- 
nos penetrar en allò que d’atàvic, de rabio-
sament vital i zoològic transporta encara 
l’humà i el determina.
L’afecció del teatre underground contem-
porani envers les grans dramatúrgies orien-
tals s’explica perquè el teatre underground 

és, també, anti-naturalista. L’Odin Teatret, 
el grup d’Eugenio Barba que la primavera 
passada va visitar els Països Catalans, ha 
recreat la seva pròpia mitologia. Els per-
sonatges que recorregueren en cercavila la 
Rambla de Barcelona a l’alçada de llurs 
xanques, i van encerclar després la plaça 
de Salvador Seguí, ens posaven tot seguit 
en contacte amb una super-realitat. Ara 
ho hem tornat a experimentar a Bèrgam. 
I això mateix caldria dir dels altres espec-
tacles que l’Odin té actualment en reper-
tori: El llibre de les danses, Vine i el dia 
serà nostre i l’espectacle de pallassos. Quant 
a Grotowski, el seu Apocalypsis cum figu-
ris, amb una gran sobrietat d’elements, ens 
introdueix dins la psicologia en tensió dels 
personatges de l’Evangeli i ens fa sentir 
llur màgia, que és la màgia de l’actor capaç 
de deslliurar tots els seus impulsos en l’ac-
te de la representació.
El teatre underground va per aquest camí. 
Hi van Els Comediants, que han demostrat 
ésser un dels grups amb més personalitat 
i més coherència dels que han visitat Bèr-
gam. L’agressivitat d’Els Comediants, feta 
de complicitat, d’excitació i de sarcasme 
envers la societat quotidiana, posà en movi-
ment tots els veïns del barri obrer de Mon- 
terosso. «/ barbari catalani hanno ocupato 
la Italia», va dir-me Eugenio Barba, mera-
vellat de l’ocupació. Mentrestant els caps 
grossos, la música, la gresca, emmenava la 
gernació envers la plaça on tindria lloc la 
representació de Catacroc! i l’estripada final. 
Bèrgam ha servit per a evidenciar moltes 
coses que ja sabíem. I d’altres que només 
intuíem. Ha servit, tanmateix, perquè grups 
molt distants en la geografia s’adonessin 
que estan realment molt pròxims. Eugenio 
Barba ha aconseguit amb aquest aplec que 
el moviment que en certa manera encap-
çala, i que ell mira de definir des d’un punt 
de vista teòric alhora que empeny des de 
la pràctica, prengui consciència de la seva 
cohesió. La presència d’aquests arxipèlags 
teatrals —per a emprar una expressió de 
Barba mateix— serà cada cop més desca-
rada dins l’esmorteït bassal de les drama-
túrgies instal·lades. Ens trobem, sens dubte, 
davant una pugna que ha de somoure el 
teatre d’Occident i, fins a un punt que igno-
rem, ha de transformar-lo. En suma, haurà 
de vitalitzar-lo tot fent-nos adonar que el 
teatre no pot quedar reduït a un ornament 
de la societat. N’ha d’ésser un dels factors 
de fermentació, perquè, si no ho és, la seva 
existència mancarà de sentit.
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