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Un home actiu

L’Acadèmia ha trigat vuit anys a distin-
gir un altre home de teatre amb el Nobel
de literatura. 1997: Dario Fo; 2005: Ha-
rold Pinter. Sembla gairebé impossible
establir un criteri compartit que expliqui
la renovada atenció de l’Acadèmia i els
seus doctes –i sensibles– membres res-
pecte a la dramatúrgia. Qualsevol veuria
un abisme entre el teatre de Pinter i el de
Fo, encara que el retorn a les essències
de l’escena estigui present en l’un i en
l’altre.

No sembla aquest el punt que con-
necti els dos creadors amb el veredicte
del jurat. Potser caldria ponderar altres
consideracions que també bateguen en
anteriors premiats amb el Nobel de lite-
ratura. És possible que l’Acadèmia hagi

tingut tant en compte la qualitat dels si-
lencis de Pinter com el seu creixent crit
polític.

L’activisme polític de Fo és una face-
ta intrínseca a la seva figura com a
autor i director teatral. Encara no s’han
sargit les vestidures que es van esquin-
çar a Itàlia quan es va ennoblir l’assot
buffo de polítics i empresaris. En Pin-
ter, aquesta necessitat de denúncia ha
madurat amb un altre caràcter des de
la dècada dels 70, fins a convertir-se en
un element essencial de la seva escrip-
tura dramàtica i eclosionar en obres
com Mountain Language (1980) i The
New World Order (1991), una peça
breu (només 10 minuts) que és una an-
danada directa contra la política bel·li-
cista de l’administració Bush.

El compromís ideològic de Pinter ha
adquirit darrerament un pes que ha
anat més enllà de la faceta d’autor. D’al-
guna manera ha assumit que el teatre
és una eina de denúncia limitada, que
l’art no és un revulsiu en moments de
crisi, i que l’esforç personal –si de
debò és necessari– s’ha de concentrar
en allò que és efectiu. ■ JUAN CARLOS
OLIVARES ÉS CRÍTIC TEATRAL

ELNOBELDELITERATURA

Harold Pinter va visitar Barcelona el 1996, coincidint amb la Tardor Pinter programada per les sales alternatives ■ ROBERT RAMOS

Harold Pinter ha
assumit d’alguna
manera que el teatre
és una eina de
denúncia limitada i
que l’art no és un
revulsiu en moments
de crisi

Història
d’avui
Construccions
polítiques...
Antoni Simon
Construccions polítiques i
identitats nacionals està
constituït per gairebé 500
pàgines de rigorosa anàlisi
de l’origen de la identitat
nacional catalana en l’edat
moderna. Antoni Simon re-
prèn el fil d’estudi d’Els orí-
gens ideològics de la Revo-
lució catalana del 1640.
(ABADIA MONTSERRAT, 31 €)

O.Junqueras
A.Botran

La Maternitat
d’Elna
A. Montellà
Enmig de la crua experièn-
cia de l’exili republicà, una
mestra i infermera suïssa,
Elisabeth Eidenbenz, va or-
ganitzar a la població ros-
sellonesa d’Elba l’acollida
de dones embarassades
recloses en camps de con-
centració. A la Maternitat
hi van néixer 597 nadons.
(ARA LLIBRES, 18€)

El Barça i el
franquisme
C. Santacana
Carles Santacana s’aproxi-
ma a la Catalunya de
l’etapa final de la dictadura
a través del Barça i el seu
entorn, i ens situa en un
moment clau de la defini-
ció de la personalitat del
club esportiu i la seva
identificació amb la realitat
del país.
(MINA EDITOTIAL, 16 €)

Pompeu
Fabra a l’exili
Jordi Manent
Des de l’exili, Pompeu
Fabra va continuar la seva
tasca com a lingüista i com
a intel·lectual vinculat a la
derrotada Catalunya repu-
blicana. És un bon llibre
per conèixer els darrers
anys de la vida del mestre i
el context de la quotidiani-
tat de l’exili català.
(PROA, 19 €)

Felip V contra
Catalunya
Josep M. Torras
Una exhaustiva caracterit-
zació de la política repres-
siva que va seguir l’exèrcit
d’ocupació borbònic al
Principat i de la resistència
que hi va trobar. Un èxit de
vendes fruit de la intensa
recerca del professor Tor-
ras pels arxius catalans, es-
panyols i francesos.
(RAFAEL DALMAU, 16 €)

Vocabulari
del pagès
Miquel Pont
Una manera interessant
d’introduir-se en la Catalu-
nya agrària de la mà d’un
autor que ja ha escrit altres
obres sobre la temàtica i
que la coneix de ben a
prop: a més d’escriptor, Mi-
quel Pont és pagès a la
seva Segarra natal. Tots els
articles estan il·lustrats.
(PROA, 19,5 €)

Elmónculturalcatalà
jahaapostatperPinter
Eva Piquer
BARCELONA

Edicions 62 ja va anunciar
ahir que reeditarà els tres lli-
bres que ha publicat de Ha-
rold Pinter: Altres llocs
(1988), que també conté les
obres La traïció i L’última
copa, amb traduccions
d’Imma Garín, Víctor Bata-
llé i Josep M. Balanyà; L’ha-

bitació i El muntaplats
(1994), amb traducció de
Manuel de Pedrolo; i
L’amant (1995), traduïda
per Jordi Malé.

No hi ha cap editorial en
espanyol que tingui tres tí-
tols del nou premi Nobel al
seu catàleg. De fet, els pocs
llibres de Pinter publicats en
castellà van sortir als anys
setanta (amb els segells de

Cuadernos para el Diálogo i
Aymá) i fa temps que estan
exhaurits. L’únic llibre del
dramaturg disponible actu-
alment en castellà el va pu-
blicar el 2003 l’editorial
basca Argitaletxe Hiru.

“L’aposta editorial més
gran que s’ha fet mai a Espa-
nya per l’obra de Harold Pin-
ter s’ha fet des de Catalunya
–va afirmar ahir Ernest

Folch, director editorial del
Grup 62, satisfet que el
Nobel hagués anat a parar a
un autor de la casa–. Un cop
més es demostra que a Cata-
lunya tenim un fons impor-
tant de literatura universal
traduïda al català”.

Ara fa nou anys, les sales
alternatives de Barcelona
van programar la Tardor
Pinter, una iniciativa per
donar a conèixer l’obra del
dramaturg que es va allargar
durant tres mesos i va cons-
tar de vuit muntatges tea-
trals, a més de lectures dra-
matitzades i conferències. El
mateix Pinter va ser entre-
vistat davant 200 persones
a l’auditori del CCCB el de-
sembre del 1996. ■

Juan Carlos
Olivares


