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Joaquim Montaner

El teatre de Grotowski:
una gran aventura personal

E

l tema
que se’m
planteja
per a
aquest article és
l’existència de
“Grotowskians” a
Catalunya. Qüestió complicada. D’entrada potser no hauríem d’utilitzar el mot “Grotowskians”
ja que el treball de Grotowski no és un
mètode. Però, abans d’arribar a la temàtica inicial em plantejo dues qüestions. La
primera: Grotowski va trepitjar terres
catalanes? Mai. Per proximitat parlaré de
la visita fugaç de l’investigador polonès a
l’Estat espanyol.
L’abril del 1968 hi va haver al nostre país
un primer intent d’acostar-se a la figura
de Grotowski. Una magnífica i insòlita
aportació de la revista de teatre Primer
Acto que va publicar per primera vegada

textos de Grotowski a Espanya, on
encara no s’havia publicat el llibre Hacia
un teatro pobre i on no s’havien vist cap
de les produccions del Teatre Laboratori –i que mai s’arribarien a veure, tot
i que s’hauria previst una presentació
d’Apocalypsis cum figuris per a la tardor
del 1970, va significar una primera valoració de l’esperit d’investigació del treball
de Grotowski. El director polonès ja era
reconegut mundialment, però aliè als
escenaris espanyols i totalment desconegut al nostre país. Es produiria una
segona temptativa d’acostament al treball del mestre polonès l’any següent en
un intent desesperat d’anar en contra de
l’estancament teatral a Espanya i d’obrirse a la resta d’Europa. A propòsit de
l’espectacle Akropolis presentat a París el
1968, dos enviats especials ens relatarien
la seva experiència com a testimonis
d’una “impressió fortíssima, nascuda

Akropolis. Teatre Laboratori. Arxiu Institut Grotowski de Wroclaw. 1962

d’imatges insòlites i agressives”, en extensos articles apareguts al Primer Acto
del març del 1969, juntament amb textos
de i sobre Grotowski, inèdits en llengua
espanyola, que van ser altre cop una preciosa aportació. El tercer i últim intent,
per part de la mateixa revista, en un acte
de reconeixement de la recerca de qui
ja s’havia convertit en un dels primers
noms del teatre mundial, va ser a partir
d’una visita de Grotowski a Madrid l’any
1970. El polonès s’havia desplaçat a la
capital per buscar espais adients per a
la presentació d’Apocalypsis; entre els
escollits hi figurava una capella d’una
església antiga mig derruïda, on només
s’acceptarien 40 espectadors per sessió.
Aquesta va ser la primera i l’última
visita de Grotowski al nostre país. Just
després marxava a l’Índia. Seria després d’aquest solitari viatge, del que va
tornar amb un espectacular canvi físic
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“Per a Grotowski el teatre era un vehicle, un mitjà per a les
seves exploracions sobre la condició humana.”

tant per una gran pèrdua de pes com per
un canvi radical en la seva manera de
vestir, quan anuncia, amb gran coratge i
lluitant per ser fidel amb ell mateix, que
no dirigiria més produccions escèniques.
La necessitat del cercador polonès es
mostrava en el desig d’anar més enllà de
les convencions i limitacions teatrals i
de la màscara social i els estereotips, en
la recerca de la plenitud essencial d’un
acte ritual primigeni; en la recerca de
la veritat de l’ésser humà. És aquesta
aspiració de Grotowski, aquest aspecte
interior vinculat a l’essència humana
el que guiarà el seu treball en el camp
de les arts performatives. Serà a través
d’aquesta dimensió, i no de l’aplicació de
tècniques i de principis interpretatius a
priori que s’accedirà al desenvolupament
de la tècnica artística.
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Després d’aquella visita infructuosa, res
més. La influència de Grotowski a Catalunya és un miracle. Amb aquesta enorme manca d’informació, amb l’únic accés
al corpus teòric grotowskià a través de la
lectura en llengües estrangeres i l’única
possibilitat d’una experiència pràctica
del treball de Grotowski viatjant fora del
nostre país, les possibilitats es redueixen
–però val a dir que aquesta reducció en
la quantitat podria estar a favor de la
qualitat. Afegim també que fora de les
nostres fronteres el coneixement sobre
Grotowski és limitat i de difícil accés,
sobretot de la seva trajectòria un cop es
comença a allunyar del teatre en el seu
sentit estricte.
Però, i aquí apareix la meva segona
qüestió, com es podria valorar qui manté
o no una connexió amb la recerca de
l’investigador polonès? Actualment,
aquest és un tema a debat internacional
i que provoca no poques discussions.
Qui mereix la grata distinció? Hi ha qui
pel fet de ser polonès, o per haver pogut
intercanviar unes paraules amb el mestre, o per haver participat en un taller
amb algun dels seus col·laboradors promou el seu treball enfatitzant el seu vincle amb Grotowski. Anem a les mateixes
paraules de Grotowski. L’acostament
lícit al treball del mestre polonès és a
través d’una confrontació, en la que cada
un donarà la seva pròpia resposta. La
seva vinculació al treball de Stanislavski

n’és un clar exemple. Grotowski no va
conèixer Stanislavski personalment, però
l’estudi profund del treball del mestre rus
va formar la base de la seva recerca. La
passió l’impulsava a voler-ho saber tot
sobre Stanislavski, però després va arribar també el període de rebel·lió. Stanislavski era el desafiament que demanava
una resposta personal. El que Grotowski
considerarà plenament deshonest és la
imitació exterior del seu treball, cosa que
naturalment el molestava bastant i que
sempre ha estat el més habitual. Si com
diu Grotowski el teatre és un acte que
demana ser fet amb tot el teu ésser, amb
la teva vida, amb la teva lluita, amb allò
que coneixes de tu mateix, amb allò que
coneixes dels altres, amb allò que desconeixes de tu mateix i dels altres, com es
podria imitar un resultat que prové de
l’experiència personal i de les necessitats
més íntimes? El vincle possible amb el
treball de Grotowski té a veure amb una
qüestió entre un i un mateix, ets fidel a tu
mateix? La proximitat amb el missatge
de Grotowski passarà per aquest acte de
sinceritat.
Per a Grotowski el teatre era un vehicle,
un mitjà per a les seves exploracions sobre la condició humana. Una relació que
va anar evolucionant al llarg dels anys i
on va explorar totes les possibilitats en la
cerca de la veritat essencial de l’home. El
teatre, l’aventura més gran de la seva vida
com ell mateix diu, va ser el món a través
del qual va accedir als més grans secrets
de la humanitat. Des dels seus inicis el
teatre va ser un mitjà i mai un fi en ell
mateix; l’acció performativa era la forma
en la que s’articulava la seva recerca
espiritual, però no per aquesta raó hem
de pensar que Grotowski no estava ja en
el teatre. Sí que hi era, però amb altres
finalitats que el portarien més enllà del
nivell de l’espectacle.
Es podria dir que la qüestió principal en
tot procés de treball és trobar aquesta
motivació profunda, fruit d’una necessitat interior. Aquesta aspiració provoca
en aquell que la sent la possibilitat d’una
obertura cap a quelcom superior, la
higher connection (connexió superior)
dirà Grotowski; una capacitat d’escolta
a un nivell tan subtil que l’art, en aquest

estat, es podria comparar a una delicada
pregària. És en termes d’obertura a una
dimensió superior que podrem entendre el treball en l’àmbit de l’Art com a
vehicle, l’art entès com a instrument de
coneixement, nom amb què es coneix
l’últim període de recerca de Grotowski.
Paraules recents de Peter Brook ens
recorden que Grotowski és inimitable.
El que ens ha deixat el mestre és un
tresor que cadascú ha de descobrir. Una
perla que només es revela amb màxima
competència artística i aquesta aspiració a quelcom més –motivació per a un
gran viatge personal: el treball interior.
Aquest tresor té a veure amb descobrir
qui sóc realment, què vull, què necessito?
Llavors, seguir el missatge de Grotowski
implicaria una recerca en dos àmbits, el
performatiu i l’humà. Un acostament a la
interioritat de cadascú a través de l’art de
l’actor. Aquells que senten una necessitat profunda de trobar aquest tresor
iniciarien un viatge dur, d’entrega total i
disciplina absoluta, però amb la màxima
recompensa: el descobriment de la perla.
Tasca difícil que no tothom està disposat
a emprendre. Dit això, espero que hi hagi
molts “Grotowskians” a Catalunya.
Tornant a la situació de Catalunya envers
el treball del mestre polonès, després
d’una llacuna de gairebé 40 anys, finalment comencen a passar coses. Hem
aconseguit sumar-nos a la celebració
internacional de l’Any Grotowski i fins i
tot apareixerà abans que finalitzi el declarat per la UNESCO Any de Grotowski,
el primer llibre de textos de Grotowski
en edició catalana; a finals d’any estaran disponibles els textos essencials de
Grotowski traduïts per primera vegada
al català i amb una traducció revisada i aprovada pels mateixos hereus de
Grotowski, Thomas Richards i Mario
Biagini. I a veure si, seguint el consell
de Joan de Sagarra a La Vanguardia del
passat 24 de maig, Barcelona acull una
de les properes edicions del Premi Europa per al Teatre, dedicant un homenatge
a Grotowski i a Brook.
Una bona manera de començar a recuperar el temps perdut…
Anna Caixach actriu i investigadora

