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Harold Pinter, al National
Student Drama Festival de
Bristol (1962), acabà el dis-
curs dient que escriure obres
li resultava una tasca extre-
madament difícil. Aleshores
havia estrenat nou obres i
deia que cada una havia
constituït “un tipus diferent
de fracàs”. Això el duia a po-
sar-se a escriure immediata-
ment la següent. Acabà la
xerrada d’una forma molt re-
veladora del que és la seva
obra. Cità l’inici de L’innom-
brable, de Samuel Beckett:
“El fet semblava ser, si en la
meva situació hom pot par-
lar de fets, no solament que
hauré de parlar de coses de
les quals no puc parlar, sinó
queaméslaqualcosaésmés
interessant, sinó que a més
jo, la qual cosa és si fos possi-
ble encara més interessant,
que jo hauré de, me n’he obli-
dat, no importa”.

Partint de Beckett, sense
oblidar mai Kafka i passant
per Dylan Thomas i sobretot
James Joyce, Pinter ha anat
creant una dramatúrgia i ha
definit un diàleg molt propi i
personal. Ann Lecercle ha
qualificat el seu teatre com a
dramatúrgia de l’Innombra-
ble, i el seu diàleg és tan per-
sonal que ja tothom el deno-
mina pinterià. Diàleg sovint
caricaturitzat i molt copiat.
Aquesta denominació ve a
significar una mena d’inter-
canvi formalment anodí, so-
vint mancat de sentit, però
que en el fons amaga unes
tensions molt fortes, que du-
en que els personatges aca-
bin tenint lluites a mort, si-
tuacions enfrontades, que
Pinter converteix en un fas-
cinant intercanvi entre el
que s’ha dit i sobretot el que
ningús’haatrevitadir.Totes
produeix en un doble pla, en
una escomesa sorda que sor-
geix com l’autor mateix diria
“en un territori que val la pe-
na de ser explorat i que fins i
tot és necessari explorar”.

Pinter ens mostra “la co-
municació entre dues perso-
nes esporuguides, de tal ma-

nera que, per comptes de co-
municar, es produeix un
constant plantar cara, un
constant parlar d’altres co-
ses, en lloc de referir-se a
l’arrel de la relació intensa
entre aquestes dues perso-
nes”. Tot passa en un im-
mens i de vegades claustro-
fòbic terreny de no-ningú,
poblat de desigs inconfessa-
bles que no acaben mai d’ex-
pressar-se: “A les meves
obres, l’essencial és la moste-
la sota el celler”. La mostela
ve a ser el símbol de l’agressi-
vitat que es troba dins de la
nostrasocietatpolicial, “però
és també –diu Lecercle–, en
la majoria de les mitologies
europees, l’animal innom-
brable per excel·lència”.

En un principi, el nostre
autor va ser qualificat com
un representant del teatre
de l’absurd. Aquesta denomi-
nació, que a priori semblava
encertada i que va encunyar
el gran assagista Martin Ess-
lin, de seguida va anar per-
dent ús per la seva amplitud.
A The Theatre of the Absurd
(1961), parlava de Beckett a
Pinter, passant per Manuel
de Pedrolo. Com escrivíem a

El teatre contemporani, el
1966: “La denominació tea-
tre de l’absurd no significa
res quan es fa tan àmplia i és
tan poc rigorosa en la inclu-
sió d’autors. És inexplicable
la presència de Max Frisch o
del mateix Edward Albee.
Per tant, o bé la qualificació
val, o no val, perquè en apli-
car-la a autors tan diversos i
contradictoris deixa de ser
una denominació vàlida”. El
tempshademostratquel’eti-
queta fou massa extensa.
Pinter, a més, va anar deri-
vant cap a posicions prope-
res al teatre polític. Recor-
dem la defensa que fa dels
kurds a L’última copa
(1984) i La llengua munta-
nyesa (1988). S’ha dit que el
seu teatre està en una cruïlla
entre l’anomenat teatre de
l’absurd i l’escoladeLacuina
(la famosa obra d’Arnold

Wesker), que exemplifica un
segon naturalisme o un
“postnaturalisme”.

Cal no oblidar mai que
Pinter, jueu nascut a l’East
End, va fer primer d’actor.
Usava el pseudònim David
Baron. Va conèixer molt bé,
per la situació familiar i la
condició d’actor de provín-
cia, el món crepuscular, mar-
ginal, de xulos, prostitutes,
petits lladres... És aquest
submón que és present a El
porter (1960), i en tota la
seva primera producció. Re-
cordo que, quan la vàrem
estrenar, el 1962, al Teatre
Calderón de la rambla Ca-
talunya, el públic va quedar
desconcertat. Al final van
aplaudir molt fredament.
Només va venir un especta-
dor a felicitar-nos. Ell havia
estat a la presó i ens va dir
que el llenguatge de l’obra

era el que s’usava a la Model.
Com diu Imma Garin al

pròleg de La festa d’aniver-
sari,Pinterhaestatunautor
molt representat en la nos-
tra llengua, més a València
que a Barcelona. Força re-
presentat i força publicat.
Ara ha arribat al CAER i al
TNC amb Tornar a casa, un
dels millors textos. Final-
ment ha trobat el marc que li
pertocava. Perquè Pinter és
un autor que expressa el
pensament filosòfic en segon
grau, l’existencialisme, la in-
quietud metafísica, la lluita
hegeliana, el pragmatisme
de la millor filosofia anglesa.
Pinter ja és un clàssic que té,
a més, com Zola i Sartre, la
valentia d’enfrontar-se a tots
els poderosos. ■

■ Ricard Salvat és director
escènic i catedràtic de teatre

percaçaven per entrar en
l’estat de vetlla que propicia
el somni, el moviment cor-
poral dels artistes n’és un ve-
hicle ideal, amb un constant,
hipnòtic i alat anar i venir i
caure i alçar-se que recorre

pera i compartir emocions.
Tot invocant somnis, memò-
ria i imaginació, Oliván situa
l’acció en una esplanada
abocada a un invitador cel
estrellat. Amb un planteja-
ment que per moments pot
evocar Roger Bernat, vuit
performers parteixen de vi-
vències pròpies per endin-
sar-se en dimensions oníri-
ques. Si la música busca el
trànsit que els surrealistes

U
n experiment d’hibri-
dació escènica a la re-
cerca d’un univers oní-

ric que esborri la frontera
entre platea i espai d’actua-
ció. Música, circ, joc i dansa
s’hi amalgamen per arribar
al homeland, al refugi íntim
de cadascú. Encara al vestí-
bul, els intèrprets fan cantar
el públic el leitmotiv de l’es-
pectacle amb la voluntat ex-
plícita de fer una peça pro-
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Una bella, preciosa harmonia
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sense estacions el camí que
va de l’humor al nus a la gola
i els sentiments més primi-
genis. Fulgors d’intensitat vi-
tal i poètica creats per vuit
artistes que fusionen les res-
pectives habilitats en una
harmonia on no es destria
què és qui perquè tots són
un sol cos prenyat de diver-
sitats. Bo i així, és just desta-
car el magnetisme i la força
interior de la ballarina Eulà-

lia Ayguadé o la vis còmica,
naïf i plena de possibilitats,
de l’acròbata Joan Ramon
Graell, capaç de cantar el cu-
plet Fornereta amb admira-
ble desimboltura. El número
de quadrant, brodat per ell i
Candice Bordes –la parella
acrobàtica del moment–, és,
juntament amb el gronxador
de teles de Florencia Demes-
tri, la plasmació escènica de
la ingravidesa dels somnis.

Com en els somnis somiats,
els fils que cusen la fràgil no
il·lació de Homeland són tan
imperceptibles que ens és
impossible endevinar com i
quan arribarem a les vores
del teixit. Una bella, preciosa
harmonia.

*
Homeland, ENCLAVE DANCE
COMPANY. MERCAT DE LES
FLORS, 8 DE MARÇ

El moviment dels
artistes ens
permet entrar en
l’estat de vetlla

Pinter, a Londres, el 13 d’octubre del 2005, quan li van anunciar que rebria el Nobel ■ REUTERS


