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Manuel de Pedrolo repassant uns escrits a casa seva

Compromís
amb la llibertat
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E
l teatre de Manuel de
Pedrolo, nascut d’un
context històric de
repressió individual
i col·lectiva, projecta

una reflexió sobre la condició
humana i les seves possibili-
tats d’alliberar-se dels límits
que l’encadenen. El problema
de la llibertat és examinat en
les seves obres des de pers-
pectives diverses i, a despit de
presentar situacions i temàti-
ques diferents, abraça una ge-
nèrica dimensió filosòfica i
simbòlica de denses ressonàn-
cies existencials. L’expressió
dramàtica de Pedrolo –influï-
da per l’abstracció beckettia-
na– admet lectures múltiples,
segons l’enfocament polític,
metafísic o moral que es
prengui, però el problema
crucial de fons continua d’una
vigència sorprenent: la possi-
bilitat de guanyar-se la lliber-
tat, a força de revoltar-se con-
tra tot allò que la constreny.

Les vuit peces escrites entre
1959 i 1977 i reunides ara en
el segon volum del teatre
complet de Pedrolo exposen la
problemàtica de la llibertat
des d’angles complementaris.
El compromís amb la llibertat
hi és concebut, en general,
com una recerca problemàtica
del coneixement, una indaga-
ció agredolça i inacabable dels
límits o un acte difícil d’auto-
afirmació contra tot el que
subjuga i anul·la la condició
humana. Les relacions de po-
der generen enfrontaments
per guanyar-se el dret fal·laç
de posseir o de dominar i, da-
vant de la manca de llibertat,
es fa difícil de vèncer la vul-
nerabilitat a què es veu sot-
mès l’individu. La voluntat
d’alliberament implica un ac-
te decidit de rebel·lió i d’au-
tenticitat, després del qual es
genera una situació nova que
tampoc no és exempta de
contradiccions i de perills. La
idea de llibertat té, així ma-
teix, un doble carés que abra-
ça tant la realitat individual i
col·lectiva com tota una altra
dimensió metafísica que s’es-
capa de la seva potestat.
Aquest àmbit ineluctable pla-
na damunt de la contingència
inquietant de les criatures
imaginades per Pedrolo.

LES VUIT OBRES
A Tècnica de cambra, la revolta
dels personatges contra el
despotisme els fa possible
alliberar-se’n, però a la fi no

poden defugir la seva condició
d’éssers-per-a-la-mort. Sóc el de-
fecte presenta la fal·lera absur-
da per arribar a saber on du la
recerca del sentit, malgrat que
se sospiti que la recerca ma-
teixa –amb l’acció o amb el
coneixement– és l’objectiu.
Acompanyo qualsevol cos i Bones
notícies de Sister especulen so-
bre la mala fe d’uns personat-
ges que fugen del pes de les
seves accions, ja que són inca-
paços de fer-se’n responsables.
A L’ús de la matèria, Aquesta nit
tanquem i La sentència, el plan-
tejament més realista fa palès
els mecanismes repressius
d’un sistema autoritari: el
treball laboriós d’una institu-
ció de funcionaris que es de-
diquen a tasques burocràti-
ques a l’estil del Gran Germà
orwellià, en la primera; l’acció
subversiva d’uns milicians
que denuncien, tot escenifi-
cant-les pirandellianament, la
repressió i la impunitat del
poder, en la segona, i l’exercici
de justícia implacable del po-
ble armat contra els delators
del règim, en la tercera. D’ara
a demà, finalment, tracta de la
coacció imposada per la mo-
ralitat i la convenció burgeses
que ofeguen les expectatives
d’una jove informal amarada
d’existencialisme.

El discurs dramàtic de Pe-
drolo arrenca des d’una refle-
xió que explora la significació
oculta del llenguatge i de la
seva lògica i avança cap a una

formulació més realista, amb
referents més recognoscibles i
inequívocs. Els personatges
retroben els contorns de les
figures humanes i, amb plena
consciència, s’enxarxen en
uns problemes reals, de la so-
cietat en què viuen i contra la
qual es revolten. En paral·lel,
les peces cronològicament
més allunyades tenen lloc en
uns microespais marcada-
ment abstractes i al·legòrics,
que limiten els personatges en
unes latituds closes, manca-
des d’exteriors visibles. El
temps de l’acció, com l’interi-

or espacial, també s’escapa de
referències concretes per dei-
xar endevinar tot el seu sentit
nuament metafòric. Aquestes
coordenades s’obren, de ma-
nera progressiva, cap a uns es-
pais i temps d’abast col·lectiu i
d’implicacions socials i histò-
riques. L’abstracció simbòlica i
la discursivitat críptica de les
primeres obres deixen pas,
doncs, a un realisme cada vega-
da més exasperat que docu-
menta l’actualitat en què foren
escrites: la burocratització
d’un sistema repressor (L’ús de
la matèria), els mecanismes de

tortura i control del pensa-
ment practicats per un règim
feixista (Aquesta nit tanquem), la
legitimació de la lluita armada
contra l’opressió del sistema
(La sentència) i la defensa del
dret de la dona a disposar del
seu propi cos i de la seva lli-
bertat (D’ara a demà).

REVISITACIÓ DE L’OBRA
La mínima restitució del lloc
que pertoca al teatre de Pedro-
lo en l’àmbit editorial i en el
literari hauria d’anar acompa-
nyada per la seva inexcusable
revisitació en el de l’escena. No
s’hi valen els muntatges misti-
ficadors fets de retalls, ni els
prejudicis previs de directors
porucs: cal escenificar les obres
originals des de la mirada ac-
tual i, amb la malícia i la irre-
verència que calguin, extreu-
re’n tota la seva contempora-
neïtat. El teatre pedrolià, com
en el seu moment, no ho torna
a tenir gens fàcil. La posició
insubornable de Pedrolo l’ha
estigmatitzat, encara avui,
com un escriptor perillós, incò-
mode que, certament, no s’adiu
pas amb la tebior i la indefini-
ció ideològiques de la major
part de la intel·lectualitat inte-
grada. Com tampoc no s’avé
amb les darreres tendències
dramatúrgiques que s’escoren
en una abstracció innòcua i
falsament transcendentalista.
Ara bé, el corpus teatral de Pe-
drolo no tan sols és fruit de la
necessitat d’assumir un com-
promís intel·lectual en contra
d’un sistema repressiu concret
(el que visqué la societat cata-
lana durant la dictadura fran-
quista), sinó també és l’expres-
sió d’unes condicions d’opres-
sió universalitzables que limi-
ten la llibertat de l’individu.
Aquest compromís amb la lli-
bertat i la urgència d’expres-
sar-lo dramàticament, ni que
sigui en formes noves, conti-
nuen sent d’una actualitat es-
fereïdora.

Fantasmes contra la por
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E
l tòpic diu que la re-
producció simbòlica
del món garantida
per la tradició su-
cumbeix a mans de

l’escepticisme racionalista;
que la tècnica i la ciència co-
mencen a realitzar els miracles
que prometien, impotents, els
antics sacerdots. Segons això,
els fantasmes, vampirs i dimo-
nis de l’inframón sobrenatural
s’han tornat inoperants. Els
antics éssers infernals que,
amb nocturnitat i traïdoria, es
rebel·laven contra l’ordre diví
establert i intentaven dinami-
tar la fràgil bastida de les bo-
nes intencions humanes, fa
temps que no estan de moda.

Del passat –diu el tòpic–
només en queden els errors i
les vacil·lacions que inciten a la
reconversió mental, provo-
quen certes simpaties i no
desperten nostàlgia. Però el
cert és que encara ens movem

amb por enmig d’un univers
ingovernable i de límits impre-
cisos. Per descomptat que les
entitats espectrals i malignes
que amenaçaven, sobretot, l’es-
tabilitat psíquica dels nostres
avantpassats, no ens commoci-
onen: no representen l’enemic
ni són hostils als nostres ideals
i conviccions. Però, a hores d’a-
ra, ens tornen més humils, ens
fan prendre consciència de la
soledat i el buit moral, de la
fragilitat de les nostres creences
i del perill sense rostre que
constantment ens amenaça. I la
lectura de les velles històries de
terror, amb entitats del més
enllà, infames i terribles, que,
això no obstant, encara perme-
ten la comunicació o el pacte,
ens atrauen.

CINC RELATS FANTÀSTICS
Editorial Laertes, en la seva
magnífica col·lecció de clàssics
del terror i el misteri, L’Arcà,
acaba de publicar Te verd, de

Joseph Sheridan Le Fanu (Du-
blín, 1814-1873), creador de la
famosa vampiressa Carmilla.
Es tracta d’un recull de cinc
relats fantàstics, inspirats en el
folklore irlandès, a cura de
Roser Berdagué. Un recull que
respecta l’ordre cronològic de
la darrera edició dels textos,
revisada i aprovada per l’autor,
amb històries de tota mena.
Històries de vegades ingènues,
com la del fantasma que surt
del quadro per beure l’aiguar-
dent d’un curandero; de vega-
des estranyes, com la de Shal-
ken, el pintor capaç d’accedir
al món de la mort gràcies a
l’amor; de vegades amb un toc
de terror grotesc (El fantasma
de la senyora Crowl). Un recull
per molts motius interessant
que pren el títol d’una de les
obres més reconegudes d’a-
quest llicenciat en dret i peri-
odista irlandès, seguidor de
Swedenborg.

La influència de la narració

llarga, Te verd (publicada en
1872), és molt evident en l’obra
d’autors com ara Henry James.
El sentit de l’ambigüitat i el
misteri d’Una altra volta de rosca
i el simbolisme de La figura de
la catifa són presents a Te verd,
una història narrada per una
veu anònima, amb una triple
ocultació del testimoni ocular i
la presència real o imaginària
d’éssers inconeguts, armats de
secretes intencions. Una histò-
ria que pretén ser raonable i
irònica, però indueix a la des-
confiança: ¿Cal creure el doc-
tor Hesselius quan diu que el
seu pacient va morir per la in-
gestió desmesurada d’un al·lu-
cinogen? ¿O cal creure el ma-
lalt quan se sent perseguit per
un diable en forma de mona?
El més prudent és pensar que
tots dos diuen la veritat, que
l’insòlit pot conviure amb l’or-
dinari. Avui tot és possible.
Fins i tot, combatre la por amb
fantasmes.


