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Teatre dels cinc sentits

Juan Carlos Olivares

Al Magatzem del carrer Guifré -un dels espais de l'alternativa a l'alternativa- s'hi ha instal·lat fins al 31
d'octubre el Teatro delle Apparizione. La companyia italiana fa de la foscor l'eix central d'un taller
d'interpretació; un concert (Liù), una exposició (Luce Nera) i una coreografia per a ballarí i espectador
entre profundes tenebres (Danza con me). Un moviment confiat a la ceguesa.

L'espectador -protagonista de la seva paradoxa- és alliberat del sentit de la vista perquè el seu gest
sigui fruit d'una reacció física a l'estímul de la música i el contacte amb l'intèrpret-pigall. Immers en
aromes de mar i notes new wave entre el reflux gravat de les ones, l'experiència personal sota una bena
és més grata com a sessió terapèutica desinhibidora que com a proposta escènica diferent.

El treball del Teatro delle Aparizione estaria en la línia del Teatre dels Sentits, la companyia que dirigeix
Enrique Vargas. La seva diferència està en el grau de sofisticació dramàtica dels seus respectius
discursos. Els italians -almenys en la seva última proposta- advoquen, després de quatre anys
d'investigació, per l'essència més epidèrmica del teatre sensorial. No hi ha relat, ni itinerari. Tot es
concentra en el grau de llibertat que genera en un individu la seva consciència de la invisibilitat. Tot i
que la música busca delimitar un cert espai, és el contacte amb l'altre el que acaba per configurar els
autèntics límits d'una coreografia improvisada sobre la mútua confiança.

El Teatre dels Sentits, en canvi, se serveix del que és sensitiu per elaborar espectacles que posseeixen
un fort component atàvic, que treballen el subconscient de la mitologia de l'individu. Els sentits -la seva
manipulació, com la seva eliminació o excitació- són punts d'accés per a viatges teatrals cap al passat
interior de l'espectador, una regressió controlada amb un destí quasi sempre situat en un lloc entre el
conte i la psicoanàlisi.

Vista
No veure-hi o veure-hi poc. En el teatre sensorial un dels principals objectius és restringir al màxim el
sentit que ha acaparat la nostra relació amb l'entorn. És qüestionar l'homo videns i la imposició de la
imatge com a únic referent de seguretat de la nostra existència. En el teatre dels sentits la dictadura de
l'ull se sotmet a un estricte exercici d'humilitat, per radical eliminació o pel filtre de les ombres.

Són muntatges que incorporen diferents graus de foscor per construir l'espai de la seva narració
dramàtica. Però l'efecte més important és canviar la relació de l'espectador amb el seu entorn. Una
certa consciència d'indefensió activa i augmenta altres vies de percepció de l'individu, obligat a ajustar-
se a una situació desconeguda i respondre al seu impuls de supervivència. Aquí la importància que té
l'aïllament en aquest tipus de muntatges, amb l'espectador enfrontat a la solitud del mirall negre de la
seva mirada interior, confrontat amb uns temors i pensaments que, de sobte, poden ser tan sorollosos
com els batecs accelerats del cor.

Tacte
Tocar i tocar. En realitat, l'ull destronat no és substituït per una democràcia dels sentits. S'imposa
aleshores la meritocràcia del tacte. Convençuts que la civilització ha aixecat rases de contacte entre els
individus, aquestes companyies posen especial èmfasi a recuperar la noció primària i directa del tacte,
del cop, del frec, de la carícia.

La ceguesa provoca d'entrada l'automatisme d'allargar la mà per buscar una superfície o cos que ens
torni un cert sentit de l'orientació, de l'estabilitat. Desencadenat aquest mecanisme, el teatre del tacte
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explora totes les possibilitats de la relació entre la pell i el desconegut. El Teatre dels Sentits juga amb la
curiositat del subjecte protagonista, crea diferents rugositats i densitats per conduir l'espectador per
itineraris de la memòria, per enfrontar-lo amb les seves pors davant l'espessa negror del forat que
amaga alguna cosa, per després sempre alliberar-lo de la tensió creada amb una carícia maternal.
Arquitectures invisibles, objectes imaginats, recintes prestats d'un conte de terror infantil. El Teatro delle
Apparizione recorre directament al fregament entre pells per despertar els sentits, concentra el seu
efecte en la sensualitat d'allò primari.

Oïda
Hi veiem massa, toquem poc i sentim molt soroll. En una funció sensorial, l'oïda és alleujada per
l'acumulació d'estímuls sonors. Existeix una pauta clara sobre quina banda sonora ha de guiar el públic.
Sons triats, limitats al seu efecte. L'important és que l'aparició d'un soroll -musical o no- reforci la idea
que també existeix el silenci, un dels descobriments d'aquest tipus d'espectacle.

Tornen a convertir el so en una experiència clara, sense interferències. Restitueixen tot el pes del
missatge d'unes notes, d'una frase, d'un relat, fins i tot d'un xiuxiueig o un crit llunyà. El subjecte
dramàtic convertit en un radar, pentinant l'espai ignot a la recerca de sons familiars, capaços de crear
un cert refugi en un entorn inaprehensible.

És la recerca d'una il·lusió amb la qual reconstruir aquest propòsit que el muntatge només ofereix com
un diabòlic trencaclosques. L'espectador recull tots els fils de la gran manipulació dramàtica per deixar-
se guiar voluntàriament fins al final que solament el creador del laberint coneix.

Olfacte
Olorar com volia Proust. Tot i que recents estudis científics han plantejat la sofisticació de l'olfacte humà,
les companyies de teatre que juguen amb els sentits no han arribat a explotar el nas com un element de
comunicació primordial, com aquesta porta a records poderosament ancorats a la psique del subjecte.
Davant el protagonisme del tacte, l'olfacte s'estimula amb un catàleg limitat d'efluvis i amb un repertori
senzill de missatges.

A Danza con me es conformen amb un primer impacte, a establir una frontera entre un espai exterior
mut de música i olors i un altre interior amb la remor de les onades i una essència compendi de
paisatges marins. Un cop creuat el llindar i embolcallat per l'experiència, l'efecte odorant s'evapora fins a
desaparèixer de la consciència de l'espectador.

Més sofisticat és el diccionari d'olors del Teatre dels Sentits, confessos seguidors de la magdalena
proustiana quan submergeixen l'individu en denses aromes d'espècies i fruites per despertar records
ancorats. Una partitura de l'evocació que estableix un alt grau de complicitat amb la funció, perquè el
record -com bé diuen els científics- sempre espera al nas.

Gust
Provar, tastar, assaborir, acceptar el perill d'un gust ingrat. Aquesta és l'última frontera del teatre
sensorial, l'últim tabú que queda per trencar del tot. Existeix una frontera que impedeix violentar la
delicadesa del gust. És una experiència massa íntima per establir un criteri suficientment consensuat i
ampli que permeti inserir en la dramatúrgia el paladar. L'olor és, fins a cert punt, una experiència
compartida, tot i que després cada individu estableixi la seva pròpia resposta. El gust, en canvi, no es
pot compartir de cap manera, i es deixa el manipulador de l'experiència sense la informació necessària
per adequar aquest estímul a la concepció general del muntatge.

Hi pot haver algunes pautes amb respostes garantides i generalitzades. Una suposició massa ambigua
per assegurar que el contacte amb un sabor determinat tindrà l'efecte desitjat per portar l'individu al relat



 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 25/10/2004

Secció: Espectacles         Pàg: 34

adequat. La resposta pot ser una altra diferent de l'esperada que acabi trencant la fràgil teranyina teixida
al voltant de l'espectador. Un gust a la boca equivocat pot fer despertar l'individu del seu passeig
funàmbul pel teatre sensorial.

En realitat, l'ull destronat no és substituït per una democràcia dels sentits. S'imposa aleshores la
meritocràcia del tacte.

El teatre sensorial és una manipulació consentida, un pacte per ser protagonista d'una experiència amb
la seguretat de tornar sense ferides permanents.

El Teatre delle Aparizione advoca per l´essència més epidèrmica del
teatre sensorial
Josep Losada
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