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Elretornd’un
“idiota”genial

‘Tornaracasa’ (demàalTNC)vaser laprimeraobra
ambquèPinterva tenirunèxitdepúblic important

PINTERTORNAA
CASA(III)
Quim Aranda
LONDRES

Faduessetmanes, l’escriptor
peruà Mario Vargas Llosa
afirmava, des de les pàgines
de diferents diaris en llengua
espanyola, que Harold Pin-
ter és poc menys que un “idi-
ota”. Ho feia, amb totes les
lletres,enunarticletitulatEl
regreso del idiota, en què
parlava, a favor, òbviament,
de la segona part d’un llibre
escrit a sis mans, entre les
quals les del seu fill, Álvaro.

La primera part del llibre,
aparegut ara fa deu anys,
duia com a títol Manual del
perfecto idiota latinoameri-
cano. Denunciava el munt
d’idiotes que no traspuen un
pensament liberal i que tam-
poc no combreguen amb la
política exterior de Washing-
ton. La seva nova idiotesa
aprofundeix en aquesta dè-
ria —detecció i denúncia
d’idiotes—, per bé que han ei-
xamplat les seves fronteres.
Els autors divideixen els idi-
otes entre els membres de
“l’esquerra vegetariana” i la
“carnívora”, veritablement
perillosa. En formen part
Fidel Castro i Hugo Chávez,
a més de Noam Chomsky, Ig-

nacio Ramonet o Pinter.
Quant al dramaturg, l’au-

tor de La ciudad y los per-
ros, assegurava en l’esmen-
tat article que Pinter és
“autor de espesos dramas
experimentales raramente
comprensibles y sólo al al-
cance de públicos archibur-
gueses y exquisitos, y dema-
gogo impresentable cuando
vociferacontra laculturade-
mocrática”. És aquest ves-
sant de ciutadà compromès
dePinter,elqueVargasLlosa
potser no li perdona.

Dramaturg popular
L’agosarada afirmació de
l’escriptor peruà sobre el
Nobel Pinter només es pot
justificar per causa del seu
desconeixement sobre l’im-
pacte de l’obra del drama-
turg en el teatre contempo-
rani, o bé perquè no té ni
idea de la popularitat amb
què el seu treball és rebut als
escenaris de la Gran Breta-
nya i d’allà on es representa.

De fet, el primer gran èxit
depúblicdePinter javatenir
lloc a mitjans dels anys 60,
amb l’estrena de Tornar a
casa, que el 1967 va obtenir
quatre premis Tony a Nova
York, a partir del muntatge
de Peter Hall, el primer di-
rector de l’espectacle. Aques-
ta peça de Pinter, habitual
als escenaris barcelonins i
que ja va tenir un festival de-

dicat el 1996, és la primera
vegadaqueesfaaCatalunya.

El retorn de Tornar a
casa el protagonitza Teddy,
professor de filosofia en una
universitat dels EUA, el qual,
en companyia de la seva
dona Ruth, visita la casa fa-
miliar del nord de Londres
després d’anys d’absència.
Allàhiviuenelpare,unoncle
i dos germans. Tots quatre
fan l’aspecte de viure una
vida no gens respectable, en
els límits de l’honorabilitat.

L’obra està profusament
marcada per les característi-
ques dels primers treballs de
Pinter: la soterrada violència
i la manera com s’expressen
els personatges, no tant pel
que diuen sinó per les ex-
pressions dels seus rostres i
per la ironia que traspuen.
Aquesta és una de les grans
dificultats de muntar Pinter.

El 1962, tres anys abans
que Pinter publiqués Tornar
a casa, l’autor ja reflexiona-
va sobre aquest aspecte del
seu teatre en una conferèn-
cia a la qual, ahir, en aques-
tes mateixes pàgines, feia re-
ferència Ricard Salvat: “Hi
ha dos silencis. Un quan no
es pronuncia cap paraula.
L’altre, potser, quan s’utilit-
za un torrent de paraules.
Aquest discurs ens parla
d’unllenguatgetancatdintre
d’ellmateix,queés lasevare-
ferència contínua. El discurs
que sentim és una indicació
del que no volem sentir. […]
Quan el veritable silenci cau,
encarasentiml’eco[d’aquest
discurs] però estem més a
prop de la nuesa. Una mane-
ra d’entendre el discurs és
que és una contínua estrata-
gema per cobrir la nuesa”.
En definitiva, és el que Pin-
ter prova de fer amb el seu
teatre. Enfrontar l’home al
conflicte que la seva relació
amb ell mateix i amb els al-
tres li ocasiona.

Tornar a casa és un bon
exemple d’això i, a més, per
a l’espectador també pot ser
una bona oportunitat per de-
cidir qui és més idiota. Si
Vargas Llosa, l’activista ul-
traliberal i novel·lista genial,
o Harold Pinter, arriscat ac-
tivista ciutadà i dramaturg
igualment genial, l’obra del
qual continua vigent. ■

‘Tornar a casa’ va obtenir el 1967 quatre premis Tony a Nova York ■ TJERK VAN DER MEULEN

Pinter irrita
algunespersones,
comaraVargas
Llosa,pelseu
vessantdeciutadà
compromès

Jocsamb
eldimoni

EldramaturgPabloLey
portaalVersus laseva
visiód’‘Eldiableenamorat’

Teresa Bruna
BARCELONA

“Teníem ganes de fer una
obra en què tot el pes recai-
gués sobre els actors. El dia-
ble enamorat compleix
aquesta qualitat i és una re-
flexió sobre el fanatisme,
molt oportuna després de la
manifestació de dissabte”.
Són paraules de Pablo Ley a
la presentació de l’obra que
tindremalVersusTeatrefins
a l’1 d’abril, en sessió de
tarda (19.30 h).

El reconegut dramaturg
(F@ust versió 3.0, amb La
Fura dels Baus; La ópera de
cuatro cuartos, La Celesti-
na, Madama Butterfly...
amb Calixte Bieito; Homage
to Catalonia, Festen... amb
Josep Galindo...) signa l’a-
daptació, la dramatúrgia i la
direcció de l’obra, al costat
dels alumnes de l’escola Eò-
lia, on s’encarrega del depar-
tament de dramatúrgia: “Els
actorshanpogutseguirtotel
procés i portar-lo a terme en
un teatre professional, amb
públic real”.

La dramatúrgia de Ley es
basa en la combinació de la
novel·la El diable enamorat,

de Jacques Cazotte (1772), i
el perfil biogràfic de l’autor
fet per Gerard de Nerval el
1852, reivindicant-ne la figu-
ra (Cazotte va ser executat
per ser partidari del rei en la
Revolució Francesa). Així, el
que era un senzill diverti-
mento passa a ser un treball
de forta intensitat dramàti-
ca, dens i amb molt senti-
ment. “Cada any fem un
muntatge que adaptem als
temps actuals respectant la
síntesi de l’autor. El diable
enamorat ensenya que 200
anys després estem en una
situació semblant: la prepo-
tència de la raó ens fa accep-
tar qualsevol barbaritat. A
l’obra, plena d’emocions, hi
ha una discussió constant
entre el fanatisme de la raó i
la raó”.

Ley comparteix aquest
treball amb la preparació de
dues grans produccions:
2666, amb Àlex Rigola, i
DomQuixoteof theManche,
producció del West Yorkshi-
re Playhouse, de Leeds, que
la institució (Teatre Nacio-
nal) va encarregar a Ley i a
Josep Galindo després de
l’èxit de Homage to Catalo-
nia, estrenada a Leeds. ■

Irene Hernández és una diablessa contundent que planteja la
lluita entre cos i ànima a un militar espantat ■ FRANCESC MELCION


