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CRISTINA CALDERER

Marta Marco i Josep Maria Pou protagonitzen ‘Celobert’, del dramaturg britànic David Hare

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

Qui és David Hare?

F
erran Madico ha dit en una
entrevista a aquest diari que
“darrerament, la gent de la
cultura, emborratxats amb el
nostre món, hem oblidat el
món real”. Em sembla que té

raó, però potser hauria de precisar al-
gunes coses: la primera seria que això els
ha passat a algunes persones i no pas a
totes, la segona té a veure amb el fet que
fins i tot en creadors que es mouen lluny
del realisme, com per exemple Du-
champ, l’eix vertebrador de l’obra passa
justament per la concepció que en el
món real es té de l’art... La qüestió,
doncs, és força més complexa del que
sembla i, fonamentalment, se centra en
si tenim o no tenim res a dir, i en si allò
que diem ha trobat la forma adequada.
En qualsevol cas, sense tenir en compte
el món real (sigui de la mena que sigui
la mirada que li dediquem) no es pot
anar gaire més enllà de fer filigranes
buides de sentit. Però, afortunadament,
amic Madico, aquest onanisme cultural
que alguns han patit ja està en vies
d’extinció. Ara el perill és veure el rea-
lisme social o els seus derivats com l’ú-
nic camí possible –seria sortir del foc
per caure a les brases– i confondre, per
exemple, David Hare amb Buero Vallejo.

Hare, nascut el 1947, les obres del
qual són comparables a la millor dra-
matúrgia anglesa de la postguerra, és,
efectivament, un dels hereus dels dra-
maturgs anglesos més sòlids dels dar-
rers quaranta anys, d’Osborne i Pinter
a Caryl Churchill, Joe Orton i Tom
Stoppard, entre d’altres. Tots ells, amb
diferències d’estil considerables, mai
no han deixat de mirar el món real,
però la majoria fugen de la simplifica-
ció d’unes opcions estètiques concre-
tes. Centrem-nos, doncs, en David Ha-
re, i preguntem-nos qui és aquest autor
i què ha fet.

UN HOME DE TEATRE I CINEMA
Fundador del Portable Theatre, l’any

1970 David Hare va entrar com a dra-
maturg resident al Royal Court Theatre,
d’on tres anys després va passar al Not-
tingham Playhouse. Fins aleshores, no-
més havia escrit uns textos curts i la
peça Slag, que va obtenir el reconeixe-
ment com a nova promesa. De seguida
va fundar una altra companyia, la Joint
Stock Theatre Company i el 1978 estre-
nava al National Theatre Plenty, una obra
adaptada per ell mateix al cinema amb
Meryl Streep com a protagonista. Aquest
pas a un gran teatre públic va ser possi-
ble gràcies a les gestions fetes per Peggy
Ramsay –una agent literària clau en
aquest període i determinant en la vida
de Hare– i a la confiança que Peter Hall,
aleshores director del National, va tenir
en l’obra del jove autor. Tot i l’èxit de la
peça, Hare s’autoexilia als Estats Units,
cansat de la societat thatcheriana, i no
retorna fins a l’estrena, també al Natio-
nal, de A Map of the World (1983) i Pravda
(1985), a les quals segueixen un nombre
considerable de peces en les quals ha
anat deixant el testimoni de la seva mi-
rada sobre la societat anglesa. Si en un
cas tractava de les dificultats i les desil-
lusions de la postguerra, de les dificul-
tats de refer la vida en temps de pau, en
l’altre encarava l’idealisme d’un jove

amb el cinisme d’un autor reconegut; a
Pravda (aquesta obra i Brassneck (1974)
van ser escrites en col·laboració amb
Howard Brenton), Hare s’endinsava amb
duresa en el món de la premsa durant el
govern de la senyora Thatcher. En con-
junt, la producció de David Hare passa
de la trentena de peces, entre les quals,
a més dels textos originals, hi ha adap-
tacions de Brecht, Txékhov, Schnitzler...

El 1982, Hare va fundar Greenpoint
Films, i des d’aleshores ha escrit diversos
guions cinematogràfics entre els quals
destaca Herida (1992), que va dirigir Lo-
uis Malle, amb Jeremy Irons i Juliette
Binoche de protagonistes. Autor també
del guió de The Hours, amb Nicole Kid-
man i Meryl Streep, David Hare va diri-
gir el 1997 la pel·lícula Designated Mourner
i la comèdia Sprapless, amb Bridget Fonda
i Bruno Ganz. Guionista per a la BBC,
Hare també ha dirigit teatre (algunes
obres seves, textos de Snoo Wilson, Ho-
ward Brenton i Tony Bicât, i un Lear in-
terpretat per Anthony Hopkins) i fins i
tot ha fet d’actor en un monòleg seu, Via
dolorosa (1998), escrit després d’una visita
a l’Orient Mitjà, que li va donar peu a
escriure un dietari, Acting Up, on relata la
seva experiència a Anglaterra i als Estats
Units mentre feia la gira com a actor. Es
tracta, doncs, d’un home atret tant pel
teatre com pel cinema i la televisió, i
d’algú que no ha volgut renunciar a cap
de les possibilitats i experiències que el
món de l’espectacle li ofereix.

David Hare mai no ha deixat en els
seus textos de tractar temes propis del
món de què forma part: l’Església an-
glicana a Racing Demon (1990), el sistema
legal britànic a Murmuring Judges (1991),
el Partit Laborista a Absence of War
(1993)... D’un registre menys clarament
polític són les obres Celobert (1995), Amy’s

View (1997), i The Judas Kiss (1998), on
tracta de lord Alfred Douglas, l’amant
d’Oscar Wilde. En conjunt, l’obra de
Hare, la dels seus companys de genera-
ció i la dels seus immediats antecessors,
va ser possible perquè, tal com dèiem fa
uns mesos en aquest Quadern, a finals
dels anys cinquanta es va planificar a
Anglaterra una política concreta al vol-
tant del teatre: l’Arts Council va iniciar
un ambiciós programa de subvencions i
ajudes tant a Londres com als teatres de
províncies, es va crear la Royal Shakes-
peare Company i el National Theatre, va
aparèixer i es va recolzar el fenomen
fringe, o teatre alternatiu, que bàsica-
ment tenia tres grans pols: Joan Little-
wood i la seva companyia Theatre
Workshop, l’English Stage Company
que George Devine va establir en el Ro-
yal Court Theatre, i l’Arts Lab de Jim
Haynes. Com a conseqüència de tot ple-
gat, sorgeixen, entre d’altres, Osborne,
Wesker, Delaney i Pinter, i després els
autors de la generació formada, entre
d’altres, per Edward Bond, John Arden,
Howard Brenton, David Edgar, Steve
Gooch, Trevor Griffiths, Christopher
Hampton, David Hare, John McGrath,
David Mercier, Peter Nichols, Stephan
Poliakoff, David Storey, C.P. Taylor, Snoo
Wilson... Les diferents estètiques i els
plantejaments sovint fins i tot oposats,
no van impedir que la sempre estimada
dreta de Thatcher tanqués l’aixeta i es-
tronqués un gran període de creació.

‘CELOBERT’
Celobert es va estrenar el 4 de maig de

1995 al National de Londres i pertany
a un conjunt de peces en què David
Hare s’allunya força dels planteja-
ments clarament polítics d’altres
temps. Tant en aquesta obra com a

Amy’s View i a The Judas Kiss, hi ha un
retorn, jo crec que aparent, a les peces
que els anglesos defineixen com a two
characters in a room, la factura conven-
cional de les quals les acosta a un pú-
blic majoritari. En realitat formen part
d’una tradició, ben anglesa, que hau-
ríem de remuntar a Oliver Goldsmith
(1728-1774), on el món quotidià apa-
reix carregat de psicologia i, alhora,
amb una clara percepció de com el pas
del temps ho canvia tot. La solidesa
d’allò quotidià, d’allò més immediat,
no és, doncs, més que l’aparença que
amaga una ironia amarga sobre la
condició humana i ens mostra com ens
podem perdre en els laberints de les
coses petites. L’evolució d’aquest mo-
del ha dut a un teatre (que també ha
influït el món del cinema) on veiem els
protagonistes fent voltes aparentment
sobre el mateix tema, on es reiteren les
mateixes idees amb paraules diferents,
on un petit fet es visita i revisita fins a
l’esgotament. Els límits d’aquest mo-
del poden ser dos: l’obra burgesa i au-
tocomplaent o bé, en l’extrem oposat,
algunes peces de Pinter que, jugant
amb els mateixos recursos, freguen
l’absurd i l’angoixa de la buidor.

El David Hare de Celobert no és Pin-
ter, però a través de la retrobada dels
dos examants tampoc ens ofereix úni-
cament una escena de costums. El
temps ho ha canviat tot, el passat ja no
és el que ells creien que era. Les dife-
rències ideològiques pesen fins i tot en
els fets aparentment anodins, potser
no és possible de recuperar allò que
havíem estat, uns moments de plàcida
i amable retrobada no són suficients...
Ens agradi o no aquest text, és una
bona notícia que una obra de David
Hare arribi a Barcelona.


