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Pinter el 1992 fent d’actor en una obra seva ■ KEVIN COOMBS/REUTERS

Owen per War, un recull de
poemes sobre la intervenció
a l’Iraq.

Fill d’un sastre jueu d’ori-
gen portuguès, Harold Pin-
ter, segons reconeix ell ma-
teix, va experimentar de
jove l’antisemitisme en els
barris del nord-est de Lon-
dres durant la Segona Guer-
ra Mundial i la postguerra.
La guerra el va separar dels
seus pares en les operacions
d’evacuació de menors. En la
ruralia del comtat de Cornu-
alles, Pinter va conèixer una
Anglaterra diferent a la de
Londres.

La discriminació antise-
mita viscuda en pell pròpia
va ser un factor per fer-se
dramaturg. L’any 1949 ja
va fer-se objector de consci-
ència negant-se a posar-se
el vestit de soldat. La resis-
tència li va costar una
multa, però va ser també
l’inici d’una carrera d’acti-
vista polític, aliè a partits
polítics però defensor de va-
lors morals i principis com
ara els drets humans, la de-
mocràcia i el moviment an-
tinuclear.

Antibel·licista
La guerra d’Iraq el va portar
a posar-se al davant d’un
milió i mig de persones a
Hyde Park contràries a la
contenda. Davant les càme-
res de televisió, Pinter va
preguntar als espectadors:
“Qui té l’autoritat moral
aquí?”. L’escriptor també es
va mostrar contrari a la in-
tervenció a l’Afganistan i va

ser un crític dur de la políti-
ca de Margaret Thatcher.

Una de les seves obres
més famoses és Qui a casa
torna, de l’any 1964, una
obra d’amenaces i recrimi-
nacions que va ser escrita
pensant en la seva esposa,
l’actriu Vivien Merchant, per
al paper de Ruth. La parella
va casar-se l’any 1956 i va
tenir un fill. La vida privada
de l’escriptor va ser gairebé
desconeguda fins a l’any
1980, quan el polifacètic
autor va casar-se de nou
amb Lady Antonia Fraser,
historiadora i biògrafa.

La seva obra de teatre
La festa d’aniversari, de
l’any 1957, s’ha convertit
en el decurs dels anys en
una peça fonamental del te-
atre anglès, encara que el
seu autor recordava que
quan va ser estrenada a
Londres només va durar sis
dies a la cartellera. Aquell
any havia fet el seu debut
com a dramaturg amb
l’obra L’habitació, després
d’haver estat un any per Ir-
landa amb una companyia
de teatre ambulant.

Pinter també va ser guio-
nista i actor de cinema. La
seva col·laboració més fruc-
tífera va ser amb Joseph
Losey en films com El sirvi-
ente, El mensajero i Acci-
dente. També va escriure els
guions de La mujer del teni-
ente francés, de Karel
Reisz, Conspiración en Ber-
lín, de Michael Anderson, i
El último magnate, d’Elia
Kazan. ■
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Teatre i compromís
Mireia
Aragay

Torno a escriure sobre Pinter en aques-
tes pàgines. Ja ho vaig fer la tardor del
1996, arran de la celebració del Festival
Pinter a Barcelona, una iniciativa de la
Sala Beckett i del British Council que du-
rant tres mesos va fer present l’obra del
dramaturg britànic (Londres, 1930) als
escenaris de la ciutat. També va fer pre-
sent el mateix Harold Pinter, que va par-
ticipar amb generositat i entusiasme en
els actes programats i va concedir una
entrevista pública, celebrada al CCCB
davant d’un auditori ple de gom a gom,
durant la qual va parlar, sobretot, de les
seves dues grans passions: el teatre i la
política.

Dramaturg polític, sí, però mai pam-
fletari. Des de finals dels 50, quan s’es-
trenen les seves primeres peces tea-
trals, fins que la primavera passada va
anunciar que abandonava l’activitat
creativa per dedicar-se plenament a la
seva altra faceta, la que ell anomena de
“ciutadà”, Pinter ha reinventat el llen-
guatge –i el silenci– dramàtic, tot do-
tant-lo d’una capacitat expressiva re-
novada i potent. És un llegat valuosís-
sim que li reconeix de forma
pràcticament unànime la nova fornada
de dramaturgs britànics, des de la mal-
aguanyada Sarah Kane fins a Martin
Crimp, Kevin Elyot, Patrick Marber i
Mark Ravenhill, entre molts d’altres. El
llenguatge pinteresque no és un aspec-
te purament formal de l’obra del dra-
maturg, sinó el camí per expressar la
seva preocupació fonamental: la pugna
pel poder que estructura tota relació
interpersonal. Una negociació verbal
permanent i sovint subreptícia que es
produeix en el si d’un ordre cultural i
discursiu concret. En aquest sentit,
l’obra de Pinter ha estat política des de
bon començament, des d’aquelles pri-
meres obres incompreses pel públic i la
crítica, L’habitació (1957) i La festa
d’aniversari (1958), passant per The
Caretaker (1960), el seu primer gran
èxit, Qui a casa torna (1965), Viejos
tiempos (1971), Terra de ningú
(1975) i Traïció (1978).

Però és a partir de mitjans dels 70
que les preocupacions polítiques de
Pinter es tornen molt més explícites.
“Comprenc que us interessi la meva fa-
ceta de dramaturg”, deia el 1988, “però

a mi m’interessa més la meva faceta de
ciutadà”. Com a ciutadà, doncs, Pinter
s’ha involucrat en campanyes de defen-
sa dels drets humans, de la llibertat
d’expressió i, més recentment, contra
la guerra d’Iraq i la política bel·licista
de Tony Blair. Des de principis dels 80,
ha escrit diverses obres de tema ober-
tament polític que demostren de forma
viva, i vivament teatral, la manipulació
del llenguatge –i, per tant, de la reali-
tat– en què ens trobem immersos. A
L’última copa (1984) dissecciona de
manera magistral la psicologia del tor-
turador i les seves víctimes; El lenguaje
de la montaña (1988) s’apropa al tema
de les cultures minoritàries, inspirat
per la situació dels kurds; Tiempo de fi-
esta (1991) és una metàfora de la situ-
ació mundial que denuncia la relació

causa-efecte entre la normalitat benes-
tant dels assistents a la festa i la repres-
sió brutal que s’esdevé fora d’aquest
cercle privilegiat. No té desperdici, des
d’aquest punt de vista, Cendres a les
cendres (1996), obra cabdal de la dra-
matúrgia pinteriana més recent, es-
tructurada com un crescendo en què
fragments de diàleg aparentment ba-
nals s’intercalen amb moments de gran
tensió dialèctica i emocional, fins que
la magnitud del sofriment personal
causat per motius polítics es fa palesa
en la revelació final, que colpeix el pú-
blic com una invocació contra l’oblit.
L’Acadèmia Sueca ha reconegut el lle-
gat del dramaturg i, indestriable-
ment, ha premiat també el ciutadà
Harold Pinter. ■ MIREIA ARAGAY ÉS AUTORA
D’UNA TESI DOCTORAL SOBRE HAROLD PINTER

Frases
“Fa 50 anys que es-
cric i que sóc actiu po-
líticament. No sé què
deu tenir a veure la
meva posició política
amb aquest premi”

“No tinc paraules
però hauré de recupe-
rar-les per quan vagi a
Estocolm. Hauré de
pensar molt bé el meu
discurs”

El dramaturg ahir a la sortida de casa seva, a Londres ■ KIERAN DOHERTHY / REUTERS

El president de l’Acadèmia Sueca, Horance Engdahl, anunciant el premi ■ L.R. JANSSON/EFE

Estem davant d’un
dramaturg polític, sí,
però mai pamfletari.
L’Acadèmia Sueca ha
premiat l’escriptor i,
indestriablement,
també el ciutadà


