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A la sala Beckett s’ha pogut veure ‘Caça de rates’, un exemple del teatre volgudament combatiu de Peter Turrini

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

Caça de rates
1. Odi als escriptors

La societat austríaca té com a mínim
una semblança amb la catalana: odia
els seus escriptors, els menysprea, els
minimitza. I els escriptors austríacs
–em refereixo als escriptors seriosos–,
com és lògic es revolten contra una
societat que troben provinciana, reac-
cionària i perillosament hipòcrita. El
cas de Thomas Bernhard és ben cone-
gut: blasmava Àustria i els austríacs en
les seves obres i fins i tot va arribar a
prohibir que els seus textos dramàtics
es representessin a Àustria. Peter Han-
dke, un altre cas ben conegut, ha vis-
cut durant molts anys a l’estranger, en
una mena d’exili sentimental i moral,
i ha arribar a assenyalar que a Àustria,
com a cap altre país de la terra, el mot
artista és un insult. Es veu que Handke
no coneix prou bé Catalunya.

El fenomen d’aquest allunyament
entre els escriptors i pensadors austrí-
acs i el seu país no és pas recent. Des de
finals del segle XIX el trobem encarnat
en noms com Günther Anders, Her-
mann Broch, Albert Drach, Karl Kraus,
Musil, Arthur Schnitzler, Stephan
Zweig... Els uns denunciaven amb cru-
esa la societat decadent del tombant de
segle, els altres descobrien el món hi-
pòcrita i cínic del període d’entre-
guerres, i molts van ser reprimits o
marginats per ser jueus. L’explicació
d’aquest fenomen ens duria a remun-
tar-nos al 1895, quan l’elitista govern
liberal va ser derrotat per una reacció
popular socialcristiana, liderada per
demagogs, que imposà una política
antisemita, clerical, reaccionària i pro-
fundament oposada a la cultura. En
aquell moment la cultura oficial, forta-
ment aristocràtica i esteticista, no acon-
seguí de ser substituïda per la burgesia,
i d’aquí sorgeix el buit, l’abisme entre els
escriptors més conscients i el seu món.
El miratge d’un gran teatre vienès du-
rant la darrera dècada del segle XIX va
ser només això, un miratge aristocratit-
zat, tal com va denunciar, entre d’altres,
Karl Kraus.

A començaments dels anys setanta del
segle passat (el segle XX) va començar a
aparèixer una generació d’autors les
dues figures emblemàtiques i més co-
negudes de la qual són Thomas Bern-
hard i Peter Handke. Però eren molts
més i, en general, venien a substituir
alguns escriptors com ara H.C. Artmann,
Konrat Bayer, Ernest Jandl i Oswald Wi-
ener, que durant els anys cinquanta ha-
vien practicat un experimentalisme
textual que vivia d’esquena a la realitat.
La nova fornada d’escriptors, nascuts
majoritàriament a la dècada dels qua-
ranta, es mostrava directament interes-
sada per la realitat, per l’entorn, sense
que això signifiqués caure en la pràctica
d’un realisme social a l’estil del Grup 47,
o en el postbrechtianisme dels suïssos
Friedrich Dürrenmatt o Max Frisch. Ben
al contrari, entre els autors austríacs hi
havia una aposta per la modernitat i,
afortunadament, un rebuig de l’esteti-
cisme. Contemporanis de les revoltes
dels joves que culminen l’any 1968,
aquests autors es proposen de desem-
mascarar la hipocresia de la societat
austríaca i l’angoixa terrible, absurda,
que segons ells ofegava la vida. Calia,

doncs, provocar el públic, sacsejar-lo, tot
destruint la imatge que anar al teatre
era únicament una evasió plaent i con-
fortable. En qualsevol cas, a més de Ber-
nhard i Handke, els noms de Franz Josef
Czernin, Josef Haslinger, Franz Inner-
hofer, Elfriede Jelinek, Gert Friedrich
Jonke, Alfred Kolleritsch, Friederike
Mayröcker, Christoph Ransmayr, Peter
Rosei, Gerhard Roth, Michal Scharang,
Peter Turrini, Gernot Wolfgruber, Jo-
seph Zoderer..., constaten les difícils re-
lacions amb la societat que els és més
immediata. Els uns són poetes, els altres
novel·listes, però molts d’ells treballen
en diversos gèneres literaris.

2. Caçar les rates
Peter Turrini és poeta, novel·lista,

dramaturg, adaptador al teatre de textos
d’altres autors com Beaumarchais o
Goldoni, i guionista per a la televisió. Fill
d’un ebenista italià d’origen modest,
s’ha dedicat durant anys a oficis diversos
en camps com l’hostaleria, la siderúrgia
o la publicitat. Militant d’esquerres i
antinazi, compta entre els seus mèrits el
d’haver impactat poderosament la soci-
etat vienesa amb les seves primeres
obres, Rozznjogt/Rattenjagt (1967), Susch-
lachten (1972) i Kindsmord (1973), els per-
sonatges de les qual pertanyen al món
rural o a les classes socials més baixes i
sovint s’expressen en un llenguatge po-
pular i amb girs dialectals. La brutalitat
de les relacions entre els humans, la re-
pressió assumida com a quotidianitat,
les catàstrofes, la violència i la injustícia
institucionalitzada amb màscares de-
mocràtiques, són el punt de partida
d’aquestes i altres obres de Turrini, que
s’han succeït fins ara mateix i que, en el
fons, ens vénen a demostrar que es pot
fer una literatura compromesa sense
haver d’adherir-se a l’estètica del Grup
47. Les darreres obres de Turrini de què
tinc notícia són Endlich Schluss (1997) i Die
Liebe in Madagaskar (1998).

A Caça de rates, que s’ha representat a
la Sala Beckett en traducció d’Eugeni
Bou i dirigida per Lurdes Barba, l’autor
ens presenta les relacions d’una parella
de joves que, en un abocador d’escom-
braries –lloc insòlit per a una primera
cita–, únicament són capaços de relaci-
onar-se a partir de la brutalitat i un su-
posat despullament que no els durà en-
lloc. Aquesta peça, que ja té trenta anys,
no és cap obra mestra, i certament està
lluny de tenir la densitat i la grandesa
dels textos de Bernhard o Handke, però
en canvi és un bon exemple del teatre
volgudament provocador que, tal com
deia, caracteritza el primer Turrini i una
bona part dels autors austríacs nascuts
durant la dècada dels quaranta.

D’entrada sembla que Caça de rates
hagi de ser llegida des de l’angoixa bec-
kettiana o des de la metafísica. El per-
sonatge d’Ell diu: “No sé res de res... No
sé res i no conec res... Les dones, per mi,
són totes un misteri... Els meus pares, els
meus germans, tampoc no els conec.
Parlo amb ells, però no tenim res a
dir-nos... I la gent de la feina, només són
allà per la pela, com vols que els cone-
gui...? L’única cosa que realment conec,
és el meu cotxe, ho entens? Perquè l’he
fet jo mateix, ho entens? L’he desmuntat
tot i l’he tornat a muntar... He tingut
cada peça a les mans. Com que no puc
fer el mateix amb les persones, mai no
coneixeré realment ningú.” Tanmateix,
a mi em sembla que en realitat Turrini
en aquesta obra no ens parla de l’abso-
lut, no ens remet a res definitiu; sim-
plement ens mostra uns éssers encara
joves, treballadors modestos, que són
víctimes d’una societat consumista i
sense horitzons, que se senten esclafats
per l’avorriment i que dediquen el seu
temps de lleure al sexe, a relacions
puntuals, o a canalitzar cap a la violèn-
cia sense sentit el rebuig instintiu i la
perplexitat que senten pel món en què
viuen. Si llegim el text d’una altra ma-

nera el carreguem d’unes pretensions
que tampoc no té. És cert que els perso-
natges estan sols, no són feliços i no
controlen la seva vida. Però la seva an-
goixa és superficial, i al capdavall ac-
centuar-ne la transcendència fa que l’o-
bra trontolli. A mi em resulta més reve-
lador veure aquest primer Turrini com
algú que es revolta contra l’esteticisme i,
alhora, contra les reminiscències de l’a-
nomenada cultura de la Ringstrasse
–forçant les coses podríem dir que
aquest terme s’assemblaria a alguna co-
sa així com la cultura de l’Eixample
barceloní, però un Eixample amb una
poderosa base aristocràtica– i contra
una visió plàcida i confortable del món.

Dit d’una altra manera: els textos te-
atrals –i de fet qualsevol manifestació
artística– no únicament poden ser
vistos des d’uns suposats criteris de
qualitat que es mesuren a partir de les
obres mestres. Hi ha molts textos del
primer Goethe que des d’aquesta
perspectiva són infumables i que, en
canvi, van ser capitals en la construc-
ció de la seva trajectòria i la fonamen-
tació de la literatura alemanya poste-
rior. En aquest sentit, tal com deia
abans, Turrini i molts altres noms de la
seva generació es van revoltar a finals
dels seixanta i els primers setanta
contra una situació heretada, alhora
que negaven amb claredat que les dues
úniques vies possibles per al futur fos-
sin l’esteticisme estèril o un brechtia-
nisme sense el geni de Brecht.

Quan a Catalunya és regategen tants
mèrits als autors dramàtics catalans,
quan ens mirem la tradició amb tantes
reserves, no està de més d’adonar-se
que una obra com aquesta, represen-
tada arreu del món, sense ser una obra
capital, però amb moments d’una cer-
ta intensitat, és significativa d’una de-
terminada manera d’entendre el teatre
i el lloc que el teatre ha d’ocupar en
una societat.


