
0 L ANARQUISME ALTÏATRE
per Xavier Fàbregas

Admès o rebutjat, el Living constitueix una 
de les aventures teatrals més singulars i més 
apassionants del segle xx: una aventura, tan-
mateix, irrepetible. El Living va néixer el 
1946, a Nova York, quan Judith Malina, que 
llavors tenia dinou anys, li va dir a Julián 
Beck si volia formar companyia teatral amb 
ella. I a partir d’aleshores Beck i Malina 
han constituït la cèl·lula constant del Living, 
tot i que alguns actors hi han passat també 
una pila d’anys; i hi han viscut comunitària- 
ment, car el Living no s’entén si hom no 
comparteix amb els altres membres del grup 
tot allò que té.
—Com és que se’n van els membres del 
Living? —demanà algú, una vegada, a Ju-
lián Beck.
—Perquè en aquesta vida hi ha coses molt 
interessants a fer, a part de pertànyer al 
Living —contestà Beck. Ara, haver format 
part del Living és una experiència que, inde-
fectiblement, crea caràcter.
El Living va visitar Barcelona el 1967 i hi 
presentà Antígona, de Brecht. Ara ha tornat 
per a fer diverses representacions de Set me-
ditacions sobre el sado-masoquisme polític. 
—Per a pertànyer al Living, cal ésser anar-
quista?
Julián Beck contesta la pregunta amb ener-
gia i il·luminació:
~Sí, absolutament.
Fa un any i mig, al Festival de Venècia, 
alguns crítics catalans vam assistir a l’es-
trena de les Set meditacions, dels Sis actes 
públics, de La torre del diner, la trilogia que 
sota el títol comú de L'herència de Caïm 
constitueix el darrer gran espectacle del 
Living. En aquella ocasió Joan-Anton Be- 
nach preguntà a Julián Beck quan tornaria 
el Living a Barcelona:

De seguida que pugui —va respondre. 
Barcelona, per al Living, és una ciutat a part. 
Es la ciutat de l’eufòria anarquista del juliol 
de 1936.
~~Coneixem Catalunya i els vostres proble- 
™es —em deia aquests dies Judith Malina—. 
nem llegit i rellegit /’Homenatge a Catalunya 

e George Orwell. Si no parlem català, dis- 
Penseu-nos. Però això no vol dir que igno- 
rem ja lluita que heu mantingut per la vos- 
ra llengua i la vostra cultura, i que no com- 

Prenguem com ha estat penós l'imperialisme 
Que heu hagut de suportar i que suporteu

El Living és una comunitat internacional: 
hi ha nord-americans, holandesos, italians, 
suecs... El grup, la comunitat, la tribu, com 
vulgueu, transporta un garbuix lingüístic for-
ça notable. Malina és alemanya de naixe-
ment, parla habitualment l’anglès, a Europa 
ha après el francès i, fonamentalment, l’ita-
lià. que és l’idioma que correntment hem 
utilitzat aquests dies; al Brasil, on tota la 
companyia fou empresonada i després ex-
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pulsada, van aprendre el portuguès. I, a més, 
encara, entenen el castellà, i Julian Beck el 
parla força bé.
—Hi ha moments que el cap em fa bum- 
bum-bum —exclama Malina, i se l’apunyega 
amb vehemència.
Julian Beck i Judith Malina tenen una nena 
de deu anys a qui Josep-Anton Codina ha 
portat un matí a veure el zoo de Barcelona.
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EDICIONS DEL COTAL
ELS DE BARCELONA, H. E. Kaminski. Pròleg de Josep Peirats.
«La revolta popular a Barcelona els primers dies de la guerra civil».

EDICIONS DESTINO
MONTSERRAT, Osvald Cardona i Raimon Camprubí.
Regali el llibre que arriba al cor de Montserrat.
CONTRAATAQUEN, Carles Reig.
L’extraordinari premí Josep Pla 1976.
LA BOSSA DE BIELSA, Estanislau Torres.
El finalista del premi Josep Pla 1976. 
CATEGORIA PREFERENT, Ramon Fontanilles.
La vida és com una partida d’escacs.

EDICIONS DE LA MAGRANA
QUADERNS D’ALLIBERAMENT/1.
Per a comprendre i transformar la realitat.
DIA A DIA DES DELS PAÏSOS CATALANS, Gonçal Castelló.
Una crònica lúcida i apassionada del que és comú a tots els catalans. 
COMPANYS, Manuel Viusà..
Biografia popular del segon President de la Generalitat.
EL PLA MACIÀ, Francesc Roca.
Per a la recuperació d'un urbanisme al servei de la col·lectivitat.
VOLEM L’ESTATUT.
Els Estatuts de Catalunya comparats. Edició popular.
TOQUEN A MORTS, Jaume Cabré.
Un pas decisiu en la narrativa del guanyador del premi Víctor Català 1973.

EDICIONS LA GALERA
VIATGE PER LA HISTÒRIA DE CATALUNYA, Maria Novell, Oriol Vergés i Fina 
Rifà. 228 pàgines, il·lustrat en color, 460 ptes. Col·lecció «De bat a bat».
VIATGE PER LA HISTÒRIA DE L’ASTRONOMIA, Francesc Nicolau i J. M. Ma- 
dorell. 120 pàgines, il·lustrat en color, 380 ptes. Col·lecció «De bat a bat».
D’ARA I D’ABANS, Albert Jané, Llucià Navarro. 144 pàgines, il·lustrat en color, 
400 ptes. Col·lecció «De bat a bat».
L’ESCARABAT VERD, Mercè Canela, Premi Josep M. Folch i Torres 1976. 
Il·lustracions J. A. Vallvé. 120 pàgs. 250 ptes. Col. «Els grumets de La Galera». 
L’HOME DE MUNIC (La colla dels deu), Joaquim Carbó. Il·lustracions Isidre 
Monés. 128 pàgs. 250 ptes. Col·lecció «Els grumets de La Galera».
SEMPRE EM DIC PERE, Emili Teixidor. Il·lustracions Pere Virgili.
120 pàgines. 250 ptes. Col·lecció «Els grumets de La Galera».
ELS INVENTORS DE FANTASMES, Josep Vallverdú. Il·lustracions de J. Minguell 
Miret. 120 pàgs. 250 ptes. Col·lecció «Els grumets de La Galera».
L’HOME DELS NASSOS, Joaquim Carbó. Recerca musical, M. Teresa Giménez. 
Il·lustracions Fina Rifà. 450 ptes.

EDINFORM (Edicions i informació)
CANET, 36 HORES DE CANÇÓ I DE LLIBERTAT, Joan Ramon Mainat.
Pròleg de Jordi Garcia Soler. Col·lecció «Cop d'ull/Dossier».

EDITORIAL BARCINO
LLIBRE DEL TRESOR (volum II), Brunetto Latini. A cura de C. J. Wittlin. 
Col·lecció
ESTUDIS
Col·lecció

«Els nostres clàssics», 111. 200 pàgines.
HISTÒRICS SOBRE LA CERDANYA, Maties Delcor.
«Tramuntana», 24. 140 pàgines.

EDITORIAL DOPESA
PETITA HISTÒRIA DE LA GUERRA CIVIL (Vint-i-tres testimonis informen), 
Joan Sariol. Premi Joan Estelrich 1977. Col. «Pinya de Rosa». 225 pàgs. 
JAUME CARNER I EL SEU TEMPS, Josep M. Poblet.
Col·lecció «Pinya de Rosa». 230 pàgines.

EDITORIAL JOVENTUT
EL ROMÀNIC CATALÀ. Pintura, S. Alcolea i S.
Col·lecció «Vulpellac», 1. Illustraccions en negre

Sureda. 
i color.

DE VENDA A TOTES LES LLIBRERIES

La nena, com que a causa de la transhumàn-
cia del grup no pot anar a estudi, arrossega 
nit i dia una cartereta amb els llibres del 
cas; i els quaderns on escriu i dibuixa. La 
nena, doncs, rep classes de la seva mare, 
en anglès, i estudia les lliçons en italià.
—No t’amoïnis per no saber català —li dic 
a Malina—; tampoc no és tan greu.

SOBRE PISCATOR I EL TEATRE 
NORD-AMERICÀ
Vaig mostrant detingudament a Julián Beck 
i Judith Malina la biblioteca de l’Institut del 
Teatre. Al cap d’uns dies, a l’Institut mateix, 
vam celebrar una sessió de treball «Ixarts, 
que ha quedat degudament enregistrada, amb 
els protagonistes del Living.
Quan vaig dir a Beck i Malina que Piscator 
havia estat a Barcelona el 1937, i que sota 
la seva inspiració hom havia editat una re-
vista anomenada «Teatre Internacional Re-
volucionari», l’interès que sentiren fou vi- 
víssim.
—Ensenya'ns aquesta revista —exigiren tot 
seguit.
La relació de Piscator amb el Living és del 
tot directa, per molt que els supòsits polítics 
i estètics del director alemany i de la com-
panyia nord-americana puguin semblar dife-
rents. Succeeix, però, que quan Piscator va 
haver de fugir de l’Alemanya nazi i es refu-
già a Nova York, Judith Malina fou la seva 
deixebla; un corcó de deixebla.
—La meva mare era una admiradora de Pis-
cator —em diu Judith— i em va matriculat 
a la seva escola. Al Living hi ha dues coses 
que deriven directament de Piscator: la ne-
cessitat de descobrir formes noves, la qual 
cosa ens duu a cercar una idea de mise en 
scène especialment inventada per a cada 
espectacle, i la responsabilitat política del 
teatre. Per a Piscator era molt important h 
vinculació a la política. Dins la lluita amical 
que sostingueren Piscator i Brecht, és Pisca-
tor qui insisteix en la utilització del terme 
«teatre polític». Brecht, més tou, insisteix en 
el «teatre èpic». Piscator parla més directa-
ment del subjecte polític, i el Living hi està 
completament d’acord.
—Han estat fonamentals les teves relacions 
amb Piscator?
—Foren unes relacions difícils. I ho foren 
a causa d’un cert antifeminisme de Piscator. 
Ell no creia possible que jo pogués ésser 
director d’escena i dona, totes dues coses 
alhora. Dona i actriu, sí. Vaig insistir molt, 
però molt, i a la fi accedí a matricular-mi 
al seu curs de direcció. Aquesta és una falta 
de Piscator, el seu masclisme.
—Com s’insereix el Living dins la vida tea-
tral nord-americana?
—El moviment socialista anterior als anys 
quaranta, que com saps tingué el seu vessant 
teatral —és ara Julián Beck qui contestar 
fou esclafat per la segona guerra mundial- 
Amb aquesta guerra hom endega un moft 
ment patriòtic, militarista, que es torna, mb 
que cofoi, amenaçador, un cop obtinguda /« 
victoria sobre els feixismes alemany, italià 
i japonès. Als USA, llavors, cal sacrificar-h0 
total fet d’ésser la potència més gran dil 
món; el militarisme es converteix en un v*  
hiele per a impedir l’alliberació i fomentat 
la perversió. Cal dillar les coses. Els polítics 
comencen a dir que el teatre i la política no 
poden anar junts. Tot això té també uno 
projecció dins la Universitat.
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Julián Beck és un pròfug de la Universitat. 
L’abandonà el 1943 per tal de poder treba-
llar lliurement al teatre.
—Els anys cinquanta, als USA, l’educació 
s’encaminava a la domesticació i la supressió 
de la intel·ligència. L'intent de crear una 
cultura capitalista no era sinó l’assoliment 
d'una forma d’estupidesa. I la societat co-
mençà a mancar d’estímuls, per a l’obrer, 
per al burgès, fins i tot; per a tothom. I es 
congrià un antiintel·lectualisme molt fort. 
Estudiar història o filosofia era com ésser 
homosexual: tot això no tenia lloc dins la 
indústria de fabricar éssers humans. En tea-
tre les conseqüències foren terribles: el teatre 
havia d’esdevenir una eina més, amable, edul-
corada, dins aquest procés. Piscator fou obli-
gat a dirigir obres de Noel Coward!
—I el grup d’Elia Kazan?
—Fou integrat ràpidament dins el teatre co-
mercial. Kazan, en tant que director, creà 
un teatre per a les classes burgeses.
—L'art —intercala Judith Malina— és sem-
pre un procés per a cercar 1’avantguarda.
Quan el Living va crear a Nova York un 
centre teatral seriós i inquiet començaren 
tot seguit les dificultats. El Living empro- 
gramà peces religioses medievals, d’altres de 
procedents del teatre Nó japonès, i Strind- 
berg, Pound...
—Ens van tancar el teatre —precisa Beck—; 
la policia es presentà i va dir que no havíem 
pagat els impostos. Això era fals i al cap 
d'uns anys hisenda ens va donar la raó. 
Quan vam estrenar Ubu rei, d’Alfred Jarry, 
la policia va tornar a entrar i ens va fer ple-
gar al·legant que havíem pronunciat la pa-
raula «merda».
Com és sabut, el text de Jarry, que avui és 
considerat un clàssic, comença precisament 
amb aquesta paraula. El fet, però, és que 
el Living estava proscrit, que constituïa una 
picor irritant per a la societat opulenta, o 
que volia passar per ésser-ho. I el teatre de 
Nova York els fou tancat, i a la fi els arribà 
la prohibició d’actuar als Estats Units. Fes-
sin el que fessin. L’assimilació del Living, 
doncs, fou considerada inviable.

«PARADISE NOW»
I LA COMUNITAT IDEAL

El vostre espectacle més espetegant fou 
Paradise now, que estrenàreu a Europa. 
~~ó7, Paradise now —diu Julian Beck— fou 
o primera temptativa, finalment, d’expressar 

un punt de vista clarament llibertari. Des 
del començament dels anys seixanta havíem 
decidit vi^ire junts, crear una comunitat ideal. 
No podíem limitar el nostre alliberament a 
l escena, ens calia fer-lo extensiu a la vida. 
El 1967 vam decidir crear un espectacle ca- 
Paç d’expressar totes aquestes idees. De co-
municar ¡’alegria de viure. Que fes possible 
a Públic, també, d’experimentar aquesta ale-
gria de la creació. Judith, en un principi, 
creia que aquest espectacle no podia ésser 
massa polític. Però aviat ens adonàrem del 
contrari: la gent sap que ¡’alegria només pot 
existir en connexió amb la política. Perquè 
j. cmtnexió entre l’experiència personal, in- 
‘vidual, i ¡’experiència col·lectiva és ineludi- 
e; Paradise now exposava la dialèctica cap 

a alliberament. O sigui, les etapes per arri-
ar a ¡’anarquia. Les solucions polítiques 
epenen de les solucions personals. Fa falta 

un canvi interior; si no, tindrem sempre la 
mateixa vella cultura, la mateixa vella es-

Julian Beck ï Judith Malina constitueixen la cèl·lula constant del Living Theatre, 
des que el fundaren, l’any 1946, a Nova York. (Foto: Barceló.)

tructura corrompuda. No serà possible una 
revolució sense violències si abans no hem 
realitzat la revolució sexual.
—Després de Paradise now el grup travessà 
algunes dificultats internes.
•—Sí. Es produí una crisi dins la companyia. 
Des de l’any 63 o el 64 allò essencial era 
fer teatre. Però el 1969 la nostra postura 
havia canviat, i ¡’essencial era fer teatre po-
lític. Hi havia, però, qui posava l’accent en 
el teatre religiós, qui en el teatre popular. 
1 ens vam subdividir en tres o quatre grups 
a fi d’assajar diverses formes de treball. 
Judith i jo vam romandre al grup més ober- 
tament polític.
Després vingué l’aventura del Brasil. L’em- 
presonament a Bello Horizonte, a la presó 
coneguda per tothom com la Casa de la Tor-
tura. Allà els agents de la CIA ensinistren 
els policies de la dictadura brasilera en els 
mètodes més refinats.
—A nosaltres no ens van torturar, però vam 
veure els efectes que això produeix. És esgar-
rifós i vam decidir denunciar-ho en els nos-
tres pròxims espectacles, com ja has vist que 
ho fem a les Set meditacions. Quan ens en-
garjolaren, el corresponsal de «Le Monde» 
vingué tot seguit a la presó, i també els 
equips de la televisió italiana. Llavors les 
autoritats del Brasil no volgueren maldecaps, 
ni campanyes internacionals, i ens deixaren 
anar. Ens expulsaren. Però no tothom pot 
comptar amb cridar l’atenció dels organis-
mes internacionals. Els presoners polítics, al 
Brasil, continuen essent sotmesos a les tor-
tures més bàrbares.
—Com prepareu un espectacle?
-—El mètode ha travessat diverses formes 
—diu Judith Malina—, perquè els treballs 
són diversos. En aquest moment, com que 
els muntatges del Living són col·lectius, co-
mencem amb una pregunta col·lectiva: què 
volem dir? Quin és el subjecte bàsic per a 

nosaltres? Què és allò que realment ens im-
porta? A partir d’aquí cerquem les formes 
teatrals idònies. Són necessàries, és clar, mol-
tes discussions. La torre del diner, per exem-
ple, va exigir tres anys de discussions. I un 
cop els punts fonamentals aclarits, comen-
cen les tècniques. Ara preparem un nou es-
pectacle sobre el mite de Prometeu i ¡’auto-
ritarisme. I tenim vint-i-cinc accions molt 
breus per a fer al carrer, als mercats... Ens 
agradaria molt fer-les aquí, i si tornem aviat, 
com esperem, mirarem de poder-les repre-
sentar.
Judith Malina ha anat escrivint el diari del 
Living. Quan sortim de l’arxiu de l’Institut 
del Teatre i veu la fotocopiadora vacil·la un 
moment i em diu:
—Tinc una gran por d’extraviar el diari. 
Són set quaderns, més de mil pàgines, on 
he anat recollint dia a dia les experiències 
que hem viscut. No me’n separo mai. M’a-
companya per les cambres d’hotel, pels 
avions, pels camerinos... Quedaria molt tran-
quil·la si fos possible treure’n una fotocòpia.
Són, en efecte, més d’un miler de pàgines 
escrites en uns quaderns de cobertes floreja-
des; amb una cal·ligrafia pulcra, unes línies 
horitzontals, perfectament arrenglerades, que 
avui es troben fotocopiades a la biblioteca 
de l’Institut. La lletra de Judith Malina és 
la lletra d’una persona que té la conscièn-
cia tranquil·la, d’una persona que viu d’acord 
amb les seves conviccions. Que vol la feli-
citat dels homes, i predica la seva fe. Car 
tanta mena de vicissituds i de sacrificis no 
pot suportar-se sense una mística. Sant Julian 
Beck i santa Judith Malina han transportat 
amunt i avall d’aquest món tan complex, tan 
teixit d’interessos, la seva transparent inge-
nuïtat d’infants que s’han fet grans. Dar-
rera la tossuda aventura del Living hi ha, in-
capaç de trontollar, la creença en una innata, 
i en una última, bondat de l’home.

XAVIER FÀBREGAS
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