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Esteve Riambau Flamant premi Nobel de literatura, el
dramaturg Harold Pinter és també un
excel·lent guionista cinematogràfic

Pinter, i també el cinema

A
l’hora de concedir-li el

Nobel de literatura,
l’Acadèmia Sueca ha va-
lorat, essencialment,
l’obra dramàtica de Ha-

rold Pinter. Gairebé trenta peces
escrites durant cinquanta anys
constitueixen un material de pri-
mera magnitud. Tanta, que fins i
tot eclipsa les seves puntuals in-
cursions a la novel·la, la molt més
extensa obra poètica i, especial-
ment, les seves brillants incursions
cinematogràfiques.

Una vintena de guions escrits
per al cinema, més d’una trentena
d’obres dramàtiques per a la tele-
visió i nombroses aparicions com a
actor a la pantalla constitueixen
un bagatge que no es pot ignorar a
l’hora de definir el polifacètic per-
fil de l’escriptor britànic. La trilo-
gia integrada per El sirviente, Ac-
cident i El missatger, rodada per
Joseph Losey, o l’adaptació que
Jack Clayton va dirigir a partir de
la novel·la de Francis Scott Fitzge-
rald, L’últim magnat, constituei-
xen algunes de les joies de la coro-
na cinematogràfica de Pinter, una
mostra addicional de la seva mira-
da crítica sobre la societat.

En edat adolescent, Pinter sos-
tenia que el cinema era un art amb
més futur que el teatre. Professio-
nalment, va corregir després
aquesta afirmació però mai no va
oblidar l’aprenentatge del qual va
fruir en el cineclub on s’alimenta-
va del cinema soviètic, l’avant-
guarda francesa i l’expressionisme
alemany. Els policíacs nord-ameri-
cans i els films bèl·lics britànics ar-
rodonirien aquesta escola que co-
mençaria a donar els seus fruits
quan, als anys seixanta, va escriu-
re el guió de The Caretaker a partir
de la seva pròpia obra teatral. Dins
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del drama claustrofòbic interpre-
tat pel vagabund que s’introdueix
a l’apartament ocupat per dos ger-
mans hi ha bona part de l’univers
dramàtic de Pinter però, en el seu
trasllat a la pantalla, l’escriptor ja
va demostrar que coneixia les nor-
mes específiques de l’escriptura ci-
nematogràfica.

És per aquest motiu que, tot i
que a la seva filmografia com a gui-
onista hi abunden les adaptacions,
Pinter ha sabut fer seva la novel·la
de John Fowles en què es basa La

dona del tinent francès i la de Tre-
vor Dudley Smith, font d’inspiració
del film d’espionatge Conspiración
en Berlín. El riesgo de la traición,
en canvi, parteix de l’afer extra-
conjugal que l’escriptor va viure
amb una periodista radiofònica per
transformar-lo en un estudi sobre
les relacions humanes.

Socialment crític, tal com ha
demostrat amb frontals confron-
tacions amb la política de Tony
Blair i ha ratificat tan aviat va
saber que havia rebut el Nobel, Pin-

ter ha traslladat aquesta inquietud
a les pel·lícules per ell guionitzades.
La seva trilogia amb Losey, un ra-
dical nord-americà perseguit pel
maccarthisme, n’és un exemple.
Les relacions entre l’amo i el seu
majordom a El sirviente, la con-
flictiva relació que un professor té
amb una de les seves alumnes a Ac-
cidente i la destrucció d’uns perso-
natges que acaben per ser víctimes
de la seva hipocresia a El missat-
ger són diverses cares d’un mateix
retrat tan lúcid com incisiu.

Harold Pinter
va col·laborar
amb Joseph
Losey i va fer
l’adaptació de
‘L’últim magnat’

Quadern de Cinema

Visconti, Venècia i Proust
bAl Festival de Cannes del 1971,
Joseph Losey va guanyar la Palma
d’Or amb El missatger i Mort a
Venècia es va haver de conformar
amb un premi honorífic. Pinter
era el guionista de la primera i va
seguir al costat del cineasta nord-
americà amb l’adaptació d’A la
recerca del temps perdut.
Paral·lelament, la novel·la de
Marcel Proust també va ser
objecte del desig de Luchino
Visconti, recolzat en Suso Cecchi
d’Amico, la guionista que ja li
havia proporcionat l’adaptació
d’El guepard. Losey va estar a
punt de dur el projecte a bon
terme però Visconti s’hi va oposar
sense reparar que la maniobra li

passaria factura. Un parell d’anys
després, el cineasta italià es
trobava convalescent d’una
embòlia i va decidir retornar als
escenaris amb S’esdevingué ahir,
una obra de Pinter amb només
tres personatges en un sol
decorat. El dramaturg es va
presentar a l’estrena i allà mateix
va denunciar les alteracions fetes
al text. Curiosament, la novel·la
de Proust acabaria en mans de
l’alemany Volker Schlöndorff,
que, uns anys més tard, requeriria
els serveis de Pinter per adaptar la
novel·la de Margaret Atwood amb
el títol d’El cuento de la doncella.
D’altra banda, el guionista
britànic també tornaria als

escenaris viscontinians per
adaptar-hi El placer de los
extraños, a partir de la novel·la
d’Ian McEwan. Aquest nou joc de
poder entre una parella en crisi i
un tercer en discòrdia defineix
l’estil d’un dramaturg que també
domina els recursos del cine per
retratar-hi els trets de la condició
humana. A hores d’ara retirat de
la poesia, Pinter té un digne
successor en David Mamet, un
altre dramaturg-guionista amb
capacitat crítica per explorar els
drames de la vida. No debades,
Mamet va retre homenatge al
mestre quan el va dirigir en un
muntatge titulat The Beckett
Project. Tot quedava a casa.
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