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EL PARE
DEL TEATRE
CONTEMPORANI

Harold Pinter, el pare del teatre
britànic contemporani, el des-
tructor del teatre britànic burgès,
l’analista dels càncers de la socie-
tat britànica contemporània,
aquell que digué «cal representar
la bogeria del nostre món com a
mecanisme de cauterització
d’aquesta bogeria», aquell que
sortí en defensa de Sarah Kane
quan la crítica l’acusava de gra-
tuïtat en la recreació escènica de
la violència, aquell que ens en-
senyà que el teatre o és polític o
no és.

Pinter, qui ha estat el gran de-
semmascarador dels veritables
rostres del poder, el dramaturg
que ha donat tant de pes al silen-
ci com a les paraules, l’inventor
de les múltiples subtextualitats,
el creador de les radiografies més
precises de l’ànima humana dels
nostres conciutadans, el genera-
dor d’estructures narratives inno-
vadores.

L’autor que ha creat un nou
teatre per al seu temps sense per-
dre la connexió amb el gran
públic, aquell que continua
creient que el teatre és un meca-
nisme d’activisme polític tan im-
portant com l’autoimmolació,
aquell que sap que no hi ha pitjor
traïció que l’autotraïció, aquell
que no ha rebutjat les tècniques
de la comèdia per parlar de les
violències més implacables del
nostres temps.

Aquell que retrata la dimensió
humana del terror i també qui ha
volgut ensenyar-nos la feblesa
dels nostres records o potser la
nostra capacitat de transformar
aquests records en alguna cosa
suportable.

El dramaturg que ha sabut fer
coincidir diverses dimensions
d’espai-temps en una aparent so-
la dimensió, com els nostres re-
cords, com la nostra vida.

Harold Pinter, el pare del tea-
tre contemporani, el destructor
del teatre burgès, l’analista dels
càncers de la societat moderna.
Harold Pinter, home de teatre,
premi Nobel.<

ANÀLISI

DIRECTOR
DE TEATRE

XAVIER ALBERTÍ

Dramaturg de la dignitat
Pinter sempre
ha entès la seva
obra teatral com
una prolongació
del seu compromís

Perfil

Obres traduïdes
al català i el castellà

El dramaturg va assegurar ahir que
la qualitat de la seva obra teatral el
converteix en «un clàssic» i va des-
tacar «el realisme rellevant» que es
desprèn de la seva obra. «Un arriba a
pensar que n’ha escrit part amb
ajuda d’un magnetòfon», va afegir.

Francisco Nieva jutja
molt encertat el premi

La guanyadora del premi Nobel de
literatura el 2004, coneguda per la
seva rebel.lia, Elfriede Jelinek, va
exclamar «¡un altre d’esquerres!»
al saber la decisió de l’acadèmia i
va dir als periodistes que celebraria
la notícia de seguida.

Jelinek elogia les idees
d’esquerra del guanyador

VersionsAplaudimentIdeologia

Ovacions

Edicions 62 reeditarà tres volums
del dramaturg: Altres llocs (1988),
amb La traïció i L’última copa; L’ha-
bitació i El muntaplats, del 1994, i
L’amant, del 1995. Losada ha publi-
cat aquest any dos llibres amb les
principals obres de l’autor.

Homenatge del món del
teatre i dels pacifistes

Manifestos

La ministra britànica de Cultura,
Tessa Jowell, va dir que és «un
colós de la literatura des de fa 50
anys». El portaveu de la coalició
pacifista Stop the War va mostrar la
seva satisfacció i va definir Pinter
com «una llegenda».

c

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

Quan el mes de febrer pas-
sat Harold Pinter va anun-

ciar en una entrevista a la BBC que
abandonava la seva carrera com a es-
criptor teatral per centrar-se en l’ac-
tivitat política, pocs van ser els sor-
presos. El flamant premi Nobel de li-
teratura sempre ha entès la seva
obra com una prolongació del seu
compromís amb la llibertat indivi-
dual i la defensa de la dignitat hu-
mana. «He escrit 29 obres i crec
que ja n’hi ha prou», va dir llavors.
No era la primera vegada que feia
una cosa semblant. El 1978, després
d’influir decisivament en el teatre
dels anys 60 i 70, Pinter va iniciar un
llarg parèntesi d’inactivitat que no
va tancar fins a 15 anys més tard,
amb l’estrena de Luz de luna.

Nascut a Londres el 10 d’octubre
del 1930, Harold Pinter va estudiar
art dramàtic a la capital anglesa. La
seva primera relació directa amb el
teatre va ser com a actor, el 1951,
formant part del grup ambulant ir-
landès Anew McMaster, especialitzat
en obres de Shakespeare.

q PRIMER FRACÀS
La seva primera obra com a drama-
turg va ser L’habitació (The room), que
va estrenar l’any 1957. L’estrepitós
fracàs d’una altra obra, La fiesta de
cumpleaños (The birthday party), un
any després, va estar a punt de fer-li
abandonar la professió. L’obra
només va aguantar sis dies en un
teatre de Londres, que en una de les
funcions només va arribar a tenir

mitja dotzena d’espectadors.
Tot va canviar amb El portero (The

caretaker), que, estrenada el 1960, es
va convertir en el gran èxit del nou
teatre europeu i va obrir al seu autor
les portes dels Estats Units. Paral.le-
lament, Pinter va començar a desen-
volupar el seu perfil d’activista
polític, una faceta en la qual es va
significar de manera contundent
després de l’enderrocament del pre-
sident xilè Salvador Allende, el 1973.
Anys després, va criticar Ronald Rea-
gan i Margaret Thatcher amb una

duresa que ara ha recuperat per fus-
tigar George Bush i Tony Blair per
les invasions de l’Afganistan i l’Iraq.

El 1990, amb motiu del seu 60
aniversari, el dramaturg londinenc
es va convertir en centre de continus
homenatges. Se’l va reconèixer com
un dels exponents del teatre de l’ab-
surd i també com a punta de llança
de la generació coneguda a Angla-
terra com a renaixentistes del teatre.
Contràriament al que alguns van
creure veure en les seves primeres
obres, el teatre de Pinter no és tan-
cat i té sempre un punt d’humor
molt particular. Títols com El munta-
plats i L’última copa –que el Lliure va
presentar en un muntatge doble el
1987– van mostrar aquesta faceta
més obertament humorística.

El nou Nobel de literatura ha

mantingut una bona relació amb la
ràdio, la televisió i, sobretot, el cine.
Encara que sempre ha vist els seus
treballs en aquests camps com una
cosa menys compromesa que la seva
tasca teatral. «La televisió i el cine
són més senzills que el teatre –va
dir una vegada–. Si un es cansa
d’una escena, només s’ha de deixar
i passar a la següent».

Al llarg de la seva carrera, Pinter
ha dit una vegada i una altra que un
artista no ha d’ambicionar premis.
Ell n’ha rebut molts; com el premi
Shakespeare, el premi Europeu de
Literatura, el premi Pirandello, el
premi Laurence Olivier i el premi
Moliere d’Honor. Guardons que el
distingeixen, merescudament, com
un dels pilars de la literatura dramà-
tica del segle XX.<

Harold Pinter
Londres, 10
D’OCTUBRE DE 1930.

29 obres
de teatre

22 guions
de cine

27 muntatges
dirigits

TÍTOLS DESTACATS

"La fiesta de
cumpleaños" (1958)

"El portero" (1959)

"Regreso a casa" (1965)

"Viejos tiempos" (1971)

"Traición" (1978)

"Polvo eres" (1996)

Escriptors del Regne
Unit guardonats
amb el Nobel

Rudyard Kipling

G. Bernard Shaw

John Galsworthy

T. S. Eliot

Bertrand Russell

Winston Churchill

Elias Canetti

William Golding

V.S. Naipaul

Harold Pinter

PRODUCCIÓ

GUIONS

"El sirviente" (JOSEPH LOSEY, 1963)

"La mujer del teniente
  francés" (KAREL REISZ, 1981)

EL PERIÓDICO
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El corrent
VA SER PUNTA DE LLANÇA
DE LA GENERACIÓ DELS
‘RENAIXENTISTES’
DEL TEATRE ANGLÈS




