
el congres de Trappeto teatre i antropologia 
per Xavier Fàbregas

Del 8 a 1'11 de maig va tenir lloc a la localitat siciliana de Trappeto un congrés que sota el nom de «Ricerca teatrale e diverso culturale» reuní una setantena d’estudiosos entorn d'un tema que cada cop es mostra més fructífer: les relacions entre teatre i antropologia. El congrés fou organitzat pel Laboratorio Teatrale Universitario, de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Palermo, que dirigeix Beno Mazzone.Les sessions se centraren a l'entorn de quatre ponències, que en més d'una ocasió tingueren un vessant demostratiu i pràctic. Lim Poh Sim, professora a Oxford, desenvolupà el tema «Els europeus i la tradició de l'espectacle oriental»; Ludwig Flaszen, company de Grotowski des de l’Inici del Laboratori, parlà de «Teatre i cultura activa»; Toni Cots, Tom Fjordefalk i Iben Nagel Rasmussen ¡Ilustraren de manera pràctica el tema «Actor occidental I actor oriental», amb demostracions de dansa balinesa, kathakali, i amb mostres dels treballs de l'actor a l'Odin Teatret. Eugenio Barba, director de l'Odin Teatret, parlà d’«Antropologia teatral». A més d’aquestes activitats, van tenir un gran interès les demostracions de pupi armati, els característics titelles sicilians, il·lustrades en la part teòrica pel doctor Antonio Pasqualino, i en la pràctica del puparo Nino Cuticchio. L'Odin Teatret presentà per als congressistes el seu darrer espectacle, Brechts 
Askes (Les cendres de Brecht), i Ana- 
basis, la seva ja coneguda cercavila, que féu desfilar pels carrers de la petita vila de Trappeto.El resum temàtic és indicatiu dels punts d’interès que movien els assistents. Per a dir-ho d'una manera breu: el teatre europeu post-stanislavskià centra la seva fita en un domini dels ressorts psicològics individuals i negligeix les conquestes fetes Per la tradició anterior, codificada a través de gèneres diversos. Fins a cert punt és natural que sigui així, ja que en bona me- 
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sura podríem considerar les propostes de Stanislavski, sobretot a partir d’un cert moment, com el reflex teatral de les doctrines freudianes, tan aprofitades i tan discutides, també, en altres terrenys artístics. El corpus stanislavskià va generar diverses heterodòxies, algunes de les quals recolzades en una descoberta —Artaud— o en una reivindicació —Brecht— de les grans tradicions dramàtiques de l’Orient. L'exposició feta a Trappeto per Lim Poh Sim s'adreçà a demostrar la insuficiència del coneixement d’Artaud i de Brecht respecte dels gèneres en què pretengueren emparar-se. Caldria esperar unes dècades perquè els homes de teatre occidental amb més clara voluntat de renovació s’adrecessin a les dramatúrgies d’Àsia decidits a penetrar-ne l'essència a través dels procediments tècnics.Ludwig Fraszen reportà l’encontre de Grotowski amb l'òpera de Pequín. Eugenio Barba es referí a la insuficiència d'un coneixement tècnic. Tot allò que podem aconseguir imitant, buidat d’una experiència interna, no és més que deixalles. Per a Barba, cal apropar-se al teatre d’una manera científica, que no sigui només sociològica, 

com ho féu Brecht. Arriba un moment que l'actor, el seu cos, el psiquisme que se’n desprèn, pot ésser modificat per la tècnica. Però això només pot ésser aconseguit mitjançant una tècnica extraquotidia- na, i aquesta apareix quan el teatre es codifica. A Occident no hi ha, segons Barba, un teatre codificat; no hi ha, per tant, una tècnica de l'actor, sinó, a tot estirar, estils, formes d’interpretar. Cal que Factor europeu comprengui el valor de les tècniques extraquotidianes i les apliqui sobre el seu cos, acostumat a expressar- se segons una gestualitat europea. Així aprendrà com és possible, per mitjà de tècniques adequades, alterar els batecs del cor, la temperatura, etc. L’exposició de Barba anà seguida d'una comunicació d'un biòleg danès, feta a partir de dues coordenades: biologia i activitat teatral.Les jornades de Trappeto suggereixen diverses reflexions. Així, sembla força evident la significació atorgada per Eugenio Barba a la tradició stanislavskiana: Stanislavski, segons les paraules de Barba, es funda en l’experiència individual, per tant, en un magma. Tanmateix, ¿podem desentendre’ns de les tradicions pre-sta-
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nislavskianes de l'espectacle europeu? És que aquestes tradicions van desaparèixer a tombant de segle i no han deixat rastre? Barba admet una tradició codificada pròpia d’Occident: la del ballet clàssic. L'intèrpret del ballet, per exemple, aprèn a caminar amb una tècnica extraquotidiana, i a partir d’aquí desenvolupa una disciplina del cos absolutament autònoma.Les recerques sobre les grans dramatúrgies orientals —kathakali, danses baline- ses, nò, kabuki, òpera de Pequín— hauran d'enriquir, i transformar, sens dubte, els sistemes gestuals que utilitzem. Cal creure, però, que no fóra menys rendible l’es- tudi i l’aprofundiment dels gèneres europeus de l’espectacle que, sorgits abans de Stanislavski, o desenvolupats al marge de la seva influència, han iniciat una codificació (encara que sigui una codificació molt més feble que la dels gèneres orientals). Hi ha el cas del ballet clàssic. Però, és un cas únic, el ballet? La demostració dels pupi armati que féu Nino Cuticchio ens posà al davant certes evidències. Així, vam poder constatar com el recitat de certs passatges de les aventures d'Orlan- do exigien unes inflexions de veu molt específiques, i que la mateixa natura de les inflexions constituïa un codi. Nino Cuticchio explicà, alhora, com aquesta tècnica del recitat ha hagut d’ésser abandonada avui dia, i substituïda, ja que el públic havia deixat d’acceptar-la. Aquesta pèrdua pot ésser deguda a causes diverses: a la interrupció dels espectacles de 
pupi per espai d'una generació, o a la irrupció dels mass-media que imposen un altre estil, però de cap manera no qüestionen el valor de la codificació sonora tradicional. Un altre gènere espectacular on la codificació sonora adquirí un alt grau de convenció és l’oratòria sagrada, que avui ha sofert també una profunda atenuació de caire stanislavskià. Podríem parlar encara d'altres gèneres que presenten un inici de codificació més o menys precisa, aquesta vegada en el terreny de la gestua- litat, com els números de clowns i més concretament l'«entrada de pallassos».Heus ací una sèrie de temes que són encara per estudiar, i que mereixerien l'aten- ció de la prosèmica i de la semiòtica. Tot plegat ens hauria de portar també a l’es- tudi d'un altre tipus d’espectacles en els quals la codificació extraquotidiana altera profundament el cos dels qui hi participen. Em refereixo als espectacles esportius: el futbol, la boxa, l’halterofília, el bàsquet, exigeixen uns cossos adequats. I desenvolupen unes tècniques específiques, encaminades a la consecució d'aquests cossos. En tot cas, per ara, caldria tancar la porta en els espectacles de representació. El congrés de Trappeto ha tingut el mèrit de plantejar el tema amb claredat, d'acarar- nos amb unes tradicions, les orientals, on el valor autònom de la codificació és més evident, i d’estimular, a més, la nostra curiositat cap a àrees que per ésser-nos més pròximes, paradoxalment, s’exposen a passar més desapercebudes.XAVIER FÀBREGAS
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