
Reunions d’estudi sobre el teatre medieval i del Renaixement, a Viterbo.

Ecerinis, la caiguda del tirà
per Jordi Pinell

VITERBO 1976. TEATRE I LITÚRGIA

El «Centro di Studi sui Teatro Medievale 
e Rinascimentale» de Viterbo inicià la seva 
activitat l’any 1976, amb una primera reu-
nió d'estudis sobre el tema «Dimensions 
dramàtiques de la litúrgia medieval» (31 de 
maig-2 de juny).
Per captar un primordial sentit de «repre-
sentació teatral» en l’execució escenifica-
da d’alguns cants tardans de la litúrgia 
romana medieval, el Centre de Viterbo de-
dicava a la litúrgia el primer capítol de la 
seva història del teatre. Des d’aleshores, 
el mètode de recerca adoptat pel Centre 
comprèn cada vegada un conjunt d’estudis 
monogràfics i una representació. Aquell 
primer any les representacions foren múl-
tiples. A més d'una escenificació del tro- 
pus Ouem quaeritis de Nonantola i d’una 
Visitatio sepulchri de Cividale, hi hagué 
la celebració figurada d’una Reconciliació 
de penitents medieval, i de diversos mo-
ments de la litúrgia de la Setmana Santa.
L’elecció de la litúrgia medieval com a punt 
de partença de l’anàlisi històrica sobre el 
teatre es fonamentava en un pressupòsit, 
segons el qual calia cercar en el «drama 
sacre» les primeres manifestacions del 
teatre postmedieval. Aquesta conjectura 
ha estat, en gran part, desmentida pels 
resultats dels estudis presentats a les reu-
nions dels anys 1978 i 1979. Sense el re- 
descobriment de Terenci i de Plaute no 
s’hauria arribat mai a la comèdia elegiaca 
dels segles Xilè i Xlllè. La tragèdia huma-
nística dels segles XIVè i XVè sorgí per-
què el professor de Pàdua Lovato dei Lo- 
vati i el dominicà anglès Nicolau Treveth 
desenterraren de l'oblit l’obra dramàtica 
de Sèneca.
Amb tot, la teoria prejudicial del drama 
sacre com a generador del nou teatre no 
ha estat abandonada. S'ha fet sentir sobre-
tot enguany en l’estil de representació de 
l’Ecerinis.

1977. LA JOGLARIA

La segona reunió d’estudis (17-19 de juny
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de 1977) fou dedicada a la joglaria: «Apor-
tació dels joglars a la dramatúrgia italiana 
dels orígens.» Amb l’elecció d’aquest tema, 
el Centre de Viterbo volia projectar l’aten- 
ció sobre un tipus de representació essen-
cialment antitètic del pretès drama sacre. 
L’espectacle dels joglars s’erigia de front 
a les intencions catequètiques i moralitza-
dores de les celebracions eclesiàstiques 
que, sense renunciar al hieratisme que els 
és propi, assumien una posa quasi teatral.

L'acció dels joglars havia d'ésser diverti-
da. Un primer objectiu d'aquell espectacle 
dessacralitzador era el de desencadenar la 
rialla de la gent senzilla, reunida tímida-
ment a la plaça major, amb el corcó a la 
consciència d’estar gustant una mena de 
fruit prohibit. Grolleria i obscenitat n’eren 
condiment indispensable. Calia que, sota 
el grotesc del mim i de la dansa, el poble 
reconegués la sàtira contra els poderosos.

No es pot generalitzar sobre les relacions 
entre joglaria i poder constituït. La docu-

mentació que ens n’ha pervingut, escas-
sa i quasi sempre indirecta, demostra al-
menys això: hi hagué joglars que foren 
perseguits pels senyors feudals i condem-
nats per l’Església; hi hagué també joglars 
que foren tolerats o protegits encoberta- 
ment. Si la sàtira dels jocs de plaça no 
excedia uns certs límits, podia esdevenir 
útil al poder. La gent es desfogava rient, 
i això produïa en ells un subjectiu sentit 
d’alliberació; però després tot continuava 
com abans.

En tots els casos, però, l’espectacle de la 
joglaria havia de caracteritzar-se pel seu 
to burlesc i picant; es creava així un am-
bient d’oberta franquesa amb l’auditori. Els 
textos que se n’han conservat demostren 
que hom es proposava de captar l’atenció 
i la passió dels espectadors, per dominar-
los tot seguit amb una mena d’acció hip-
nòtica. Això responia en part a l’exigència 
de mesurar la capacitat professional dels 
actors. Però l'esforç per encativar el pú-
blic, que de vegades fou interpretat com 
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un autèntic art de bruixeria, obeïa també 
a llur convicció d’ésser portadors d’un mis-
satge.

Per il·lustrar la segona sessió d'estudis, el 
Centre confià [’espectacle // detto del gat- 
to lupesco a un grup de joves de la Lom- 
bardia, que amb el nom de «Teatro di Ven-
tura» han actuat en el camp del teatre 
experimental.

Un altre document, molt suggestiu, de la 
segona sessió fou [’enregistrament d'una 
actuació dels «Cantastorie di Pavia», un 
grup de xarlatans que es presenta habi-
tualment als patis del Castell dels Sforza 
de Milà.

1978. LA COMÈDIA ELEGÍACA

La tercera sessió d’estudis (26-28 de maig 
de 1978) tingué per objecte la comèdia 
llatina postmedieval, anomenada «comèdia 
elegiaca» perquè era composta en dístics 
elegíacs. La companyia romana «II Politéc-
nico Teatro» representà una obra del se-
gle Xlliè, De uxore cerdonis (La muller 
del pegot), escrita segons sembla a Bene- 
vento per un tal Jacobus.

Com la majoria dels textos anàlegs de la 
mateixa època, més que d’una obra tea-
tral, es tractava d’un poema narratiu, en la 
composició del qual prenien molt d’espai 
els monòlegs i diàlegs dels personatges; 
una obra que podia esdevenir representa-
ble, si hom confiava a un «narrador» la 
part descriptiva i les reflexions moralitza-
dores del poema.

Un sabater de vell, pobre i lleig, s’ha casat 
amb una noia molt bonica. Un capellà ric 
es fon de passió per la dona del pegot. 
Una vella alcavota fa de mitjancera entre 
el capellà i la dona. Aquesta s’hi resisteix, 
i ho revela tot al marit. El pegot no vol 
perdre’s els regals que el capellà promet 
a la muller. Planeja una trampa. Vol que la 
muller inviti el clergue. El pegot es que-
daria amagat, i apareixeria al moment opor-
tú. Llavors el capellà hauria de fugir a 
corre-cuita, abandonant els regals. La dona, 
que fins a aquell moment havia volgut és-
ser honrada, s’escandalitza de la cobdícia 
i de la fraudulència del marit. Es creu en 
el deure d'avisar el capellà. Aquest accep-
ta la jugada. Arriba, i amb la complicitat 
de la dona tanca amb pany i clau la porta 
darrere la qual hi havia el pegot. El pobre 
pegot es passa tota la nit trucant inútil-
ment a la porta, mentre el capellà pot sa-

tisfer tranquil·lament el desig que l’havia 
torturat.

El pegot insidiós, que havia cregut poder 
mofar-se del capellà concupiscent, esdevé 
ell el burlot de tothom. Estranya moral, 
que aclama vencedor el capellà, i que es 
rabeja, en canvi, en la burlesca condemna 
del pobre pegot.

Com que l'obra De uxore cerdonis, escrita 
en un llatí elegant i refinat, que per l’estil 
contrasta amb el sarcasme del contingut 
de la comèdia, provenia, segons sembla, 
d’una antiga escola catedral, hi hagué qui 
considerava «clericalista» la intenció del 
poema: afirmació del poder indiscutible de 
l’Església.

No crec gens difícil provar la tesi contrà-
ria. Si tenim en compte el cinisme prou 
explícit de l’autor, haurem d’admetre que 
la trama còmica responia a un amarg res-
sentiment de front a la Institució que, se-
gons l’autor, abusava impunement dels 
seus poders. Per fuetejar més asprament 
l’Església, objecte de la sàtira, exalta com 
a victòria del seu representant, no un acte 
de virtut o de justícia, sinó un reat d’in- 
continència clerical i d’adulteri. És a dir, 
presentava l’Església en flagrant contradic-
ció amb la moral que ella mateixa predi-
cava i imposava.

1979. TEATRE POLÍTIC

La sessió d'estudis d’enguany (15-17 de 
juny de 1979) ha versat sobre la tragèdia 
humanística dels segles XIVè i XVè. Amb 
una anàlisi de més o menys profunditat, 
segons els casos, hom ha pres en consi-
deració tot el repertori de la tragèdia lla-
tina d’aqueix període. L'última de la llista 
és Ferdinandus servatus, composta i dedi-
cada a Alexandre VI, el papa Borja, per 
Marcellino Verardi, escriptor de la cúria 
pontifícia. Tracta d'un atemptat comès pel 
pagès català Joan Cases Canyemàs contra 
Ferran II d'Aragó. És un dels casos en què 
l’autor pren com a argument del drama 
heroic un fet de crònica política contem-
porània.

La imitació de Sèneca —la tragèdia grega 
no havia estat encara redescoberta— re-
sultava més evident en obres de tema mi-
tològic o d’antiga història romana, com 
Achilles i Progne. Únic tribut a l’al·legoris- 
me medieval, l'obra del florentí Leonardi 
Dati, Hiempsal, portava a l’escena les figu-

res de l’Ambició, la Modèstia, la Discòrdia 
i la Perfídia,

Però, en general, hom preferí en aquella 
època el «teatre històric d’argument con-
temporani», segons la fórmula precisa del 
professor Anton Stàuble, que ens parlà de 
«El concepte de tragèdia en l’Humanisme». 
Representen aquest sector de la tragèdia 
Ecerinis d’Albertino Mussato, De casu Ce- 
sene de Ludovico Romano da Fabriano, 
Tragedia de Giovanni Manzini della Motta, 
De captivitate ducis Jacobi de Laudivio de 
Nobili Zacchia, Historia Baetica de Cario 
Verardi, i la que ja he mencionat, Ferdi-
nandus servatus de Marcellino Verardi.

Sota el comú denominador de «teatre polí-
tic», la tendència de l’obra podia ésser de 
signe oposat. Ferdinandus servatus enco- 
miava amb mal dissimulada llagoteria la 
gloria del rei. En canvi, Fautor d’Ecerinis, 
bo i referint-se a uns personatges que ha-
vien passat un segle abans per l’escena 
de la història, condemnava un dèspota del 
present.

La tragèdia parlava d’Ezzelino da Romano 
i del seu germà Alberico, morts el 1260, 
però constituía un crit de protesta contra 
Cangrande della Scala, que en temps del 
Mussato fou vicari de l’emperador En-
ric Vil a Verona, Pàdua i Feltre.

Albertino Mussato escriví Ecerinis l'any 
1314. Fou, en l’ordre del temps, la primera 
tragèdia humanística, el primer intent per 
a fer ressorgir els models del teatre noble 
antic a l’època moderna. Servint-se d’un 
vers llatí d’indiscutible grandesa poètica, 
difonia, com hem dit, conceptes i senti-
ments de rabiosa actualitat. Sota els plecs 
de la túnica clàssica, bategava l’emoció 
d’un estat d’angoixa política real.

Fou dit a la reunió de Viterbo que l'exem- 
plaritat de Sèneca sobre la tragèdia huma-
nística havia estat facilitada per la lectura 
de la correspondència entre Sèneca i sant 
Pau, que aleshores creien autèntica. El fi-
lòsof estoic cordovès de la cort de Neró 
passava com un «quasi cristià». No sé si 
aquesta afirmació és del tot vàlida pel que 
es refereix a l’ampli repertori de la tragè-
dia humanística. En dubto. Però, com a hi-
pòtesi, ens' va bé per a interpretar la tra-
gèdia del Mussato, en concret.

La moral cristiana, que hem vist escarnida 
en la comèdia del segle Xlliè, encara 
comptava com a norma de justícia teòrica, 
fins i tot en el món profà. No era certa-
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ment l’ètïca patrística, ni tan sols la moral 
de la teologia escolàstica. La «Commedia» 
del Dant, amb la saborosa catalogació de 
les penes de l’infern, pesava enormement 
en la vida cultural d'Itàlia i de tot Europa. 
D’altra banda, no poques de les seves ca-
tegories sobre el judici i el càstig, el Dant 
les heretà de la subcultura religiosa me-
dieval.

Heus ací doncs que, a un tirà que oprimia 
els pobles per ambició de poder, que, em-
briagat de la set del domini, no escatimava 
víctimes innocents, a un home així, la més 
terrible sentència que la tragèdia històrica 
podia infligir-li era la de declarar-lo fill de 
Satanàs. La primera escena de VEcerinis 
descriu amb patetisme la generació d’Ece- 
rinus i d’AIbricus. Adelheita, la mare, evo-
ca els dos moments en què fou posseïda 
per l'ésser monstruós, el rei de l’infern, 
l’anti-Déu; imatges dignes de la cinemato-
grafia de possessions i generacions dia-
bòliques que ha estat en voga aquests úl-
tims anys.

Ecerinus és doncs conscient de la seva 
filiació satànica; i perquè vol ésser «digne 
d’un pare tan gran», es complau en la des-
trucció, la violència, els vessaments de 
sang, en l’exercici arbitrari i despòtic del 
seu govern. L’orgull l’encega, i es creu in- 
vulnerable. Quan Frater Lucas, represen-
tant de la mansuetud i la pau franciscanes, 
li recorda que és mortal i que, vulgui o no 
vulgui, està sotmès al poder del Creador, 
Ecerinus desafia l’Altíssim. No comprèn 
que Déu pugui esperar pacient la seva 
conversió, mentre ell destrueix i mata:

La salvació d’un de sol comporta la mort
[de tants?

Qui és aquest Déu, que m’estima a mi més 
[que a la multitud?

El tirà intenta carregar sobre la responsa-
bilitat de Déu la seva crueltat, i es con-
figura amb els grans personatges de la 
història, que operaren com a «flagells de 
Déu», per castigar els pecats col·lectius 
de la humanitat.

Des del diàleg d’Ezzelino amb Fra Lluc, 
que ocupa la part central de la tragèdia, 
els fets es precipiten. L’ascensió al poder 
li ha fet tocar el cim de l’arrogància, i el 
posa de front a una vessant relliscosa, la 
de la derrota. Ferit a la testa, Ecerinus 
mor endurit en el seu orgull: refusa la 
cura dels altres. Però la tragèdia continua 
endavant, amb descripcions cada volta més 
truculentes. Albricus i la seva família són 
exterminats. El furor de la venjança s’en- 
crueleix amb els infants i les dones de la 
casa del tirà.

Els qui participàvem a la reunió d’estudis 
ens interrogàvem sobre el perquè d’aquest 
epíleg, on l’atrocitat de la narració arriba 
fins al límit de la morbositat. Per a poder 
respondre-hi, cal tornar a plantejar-se la 
finalitat implícita de l'obra. Recordem que 
exposava fets històrics, per deduir-ne prin-
cipis de judici sobre una situació contem-
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porània. Representava doncs una amenaça 
per al futur. Violència engendra violència. 
La massa desfermada, al moment de la re-
venja, aplica sovint amb escreix les lliçons 
de barbàrie que el mal governant li ha ad-
ministrat.

Ecerinis era per paradoxa una tragèdia 
sense acció. L’espectador ha de contem-
plar en la pròpia fantasia la tumultuosa 
seqüència de fets que els personatges ex-
pliquen. Sembla impossible que el Mussato 
la conegués, però existia una antiga tra-
gèdia grega que, en això, li hauria pogut 
servir de model: Els perses d’Èsquil.

La narració és confiada al cor, que intervé 
periòdicament, assenyalant el canvi de l’es- 
cena, sobretot al Missatger, que actua en 
realitat com a corifeu, però també a d’al-
tres personatges.

La figura del Missatger va adquirint cada 
vegada més relleu, i es converteix en pro-
tagonista quan l’aspra veu d’Ezzelino s'en-
fonsa en el silenci. El Missatger no és 
sols un narrador. La seva veu, quasi tant 
com la de Fra Lluc, esdevé òrgan de la 
reflexió i del judici de l’autor.

Mussato ha compost un triangle: Ezzelino 
en un extrem i, enfront d’ell, a igual dis-
tància, la veu del seny il·luminat, Fra Lluc, 
i la veu turmentada i irritada del poble, el 
Missatger. Així la tragèdia, més que repre-
sentació d’una història, resulta ésser una 
narració meditada dels fets.

De l’execució escènica d’Ecerinis, se n’en-
carregà també el «Politécnico Teatro di 
Roma». El millor dels actors fou el jove 
Claudio Triomfi, que representava el paper 
del Missatger. Asprament discutida, la di-
recció de Rino Galli. La crítica no consi-
derava prou el caràcter de veritable «ex-
periment» que havia de tenir per força 
l'escenificació d’una obra dramàtica en lla-
tí, composta com a primer intent de des-
coberta del teatre seriós, i que fou escrita 
pensant en la lectura declamada, una me-
na de «ràdio-teatre». Hom no podia imagi-
nar-se en aquell temps encara el retorn al 
teatre representat.

Els qui havíem conviscut plenament els 
problemes de la sessió d’estudis acceptà-
rem amb respecte tot allò que responia a 
una interpretació subjectiva, però ben es-
tudiada, del director. Menys d'acord, jo 
personalment, amb la rebuscada ritualitza- 
ció del moviment dels actors que obria i 
tancava l’espectacle. Em semblà sobretot 
molt discutible l’ús d'uns cants religiosos, 
que no tenien res a veure amb el contin-
gut de la tragèdia, escollits només perquè 
provenien de Pàdua, la ciutat del Mussato. 

Amb la publicació de les actes de cada 
sessió d’estudis, l'edició bilingüe dels tex-
tos, llatí i italià, i l’enregistrament filmat 
de les obres representades, el Centre de 
Viterbo va formant una documentació so-
bre la història del teatre, que esdevindrà 
cada any més rica i interessant.

JORDI PINELL
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