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El dramaturg i novel·lista suec August Strindberg

August Strindberg,
el primer en tot

T E A T R E

M E L C I O N M A T E U

August
Strindberg és,
primer de tot,
un dels
fundadors de
la modernitat,
no només del
teatre modern

‘El pelicà’ ens
mostra d’on
venim i qui
som d’una
manera
despietada,
sense
concessions

August Strindberg, El pelicà.
Pròleg i traducció d’Albert

Herranz Hammer. Edicions

Documenta Balear.

Palma, 2003.

B
en poca cosa ha de
ser un escriptor
perquè la seva obra
no transcendeixi la
seva biografia: el cas

d’August Strindberg (1849-
1912) és un bell exemple de
justament el contrari. Obsedit
com pocs per uns problemes
recurrents –la religió i el sen-
timent de culpabilitat, la per-
versió dels sentiments i l’al-
químia, la maldat, sobretot,
per a ell, la maldat de les do-
nes–, Strindberg es dedicà
una vegada i una altra a es-
criure la seva autobiografia,
una història marcada per cir-
cumstàncies familiars difícils,
repetits fracassos amorosos i
intenses crisis mentals. Consi-
derat al costat d’Ibsen un dels
pilars de les lletres escandina-
ves, el fet és que Strindberg és,
primer de tot, un dels funda-
dors de la modernitat: no no-
més del teatre modern, sinó
de la modernitat en el sentit
més espiritual i literari del
terme. Nietzsche va voler veu-
re en l’escriptor suec el seu
germà espiritual –tots dos
lluïen, a més, uns bons bigotis
i una mirada inquietant–, i el
fet és que hi ha més d’un punt
de contacte entre l’egocen-
trisme desesperat d’Ecce homo i
la misantropia a ultrança que
Strindberg reflecteix a la no-
vel·leta autobiogràfica Solo
(publicada en castellà recent-
ment a El Cobre); però l’un vol
explicar el que l’altre simple-
ment descriu: les malalties
d’una època de la qual tots
som descendents. Ara el su-
ec-mallorquí Albert Herranz
ens ha fet arribar El pelicà, una
proposta que cal celebrar per-
què es tracta d’una de les
obres més conegudes de les
moltes que va escriure l’autor
–a les quals podríem afegir,
per exemple, Un somni, la pre-
ferida del mateix Strindberg,
La sonata de los espectros, pre-

cursora del teatre de
l’absurd, o La senyoreta
Júlia, representada fa
poc a Barcelona–, i
també perquè és una
síntesi excel·lent de
tot el que ens permet
endinsar-nos en l’uni-
vers del dramaturg:
les seves obsessions,
sí, però també la seva
infatigable recerca
formal, la seva inca-
pacitat de compren-
dre el món que l’en-
voltava i la seva arris-
cada i innovadora
concepció del teatre.

TEATRE ÍNTIM
El pelicà és una obra
del 1907, amb què
Strindberg va inaugu-
rar el famós Intima
Teatern (Teatre Ín-
tim), en el qual conti-
nuaria estrenant pos-
teriorment moltes de
les seves peces. El Te-
atre Íntim proposava
un model minimalis-
ta en molts aspectes
dramàtics: un teatre
de cambra, amb pocs
actors i una esceno-
grafia limitada. El
text de Strindberg,
com gran part dels
que s’hi representa-
ven, posa l’acció al
servei de la presenta-
ció dels personatges,
uns personatges torturats i
enfrontats entre ells que no
poden trobar altra conciliació
que la mort.

A El pelicà, el personatge de
la Mare, Elise, es troba davant
de certes penúries econòmi-
ques que la seva família paga-
rà amb escreix. Strindberg no
hi dissimula gens la seva mi-
sogínia i ens la presenta com
una dona malvada i manipu-
ladora, disposada a seduir el
seu gendre sense necessitat de
consumar la relació i capaç
d’assassinar el seu marit ma-
teix sense necessitat de to-
car-lo. Les tensions entre ma-
re, fill, filla i cunyat dibuixen
un quartet de personatges
–als quals s’afegeix, puntual-
ment, la criada– amb unes
relacions tempestuoses, con-
tradictòries, angoixants fins

gairebé la hilaritat (una hila-
ritat, si ho voleu, histèrica,
però tanmateix ben catàrtica)
que es resolen de manera vio-
lenta i incendiària.

Com totes les obres poste-
riors a la crisi que l’autor va

patir durant el seu exili vo-
luntari a París (1894-1896), se
sol posar El pelicà dins del que
s’ha anomenat “període ex-
pressionista” en la trajectò-
ria de Strindberg, que con-
trasta amb el seu anterior

“període naturalista”. Com
totes les distincions d’aques-
ta mena, aquesta és discuti-
ble, i caldria veure el que hi
ha de naturalista en el seu
període expressionista i vice-
versa per comprendre fins a
quin punt l’evolució va ser
evolució d’etapes marcada-
ment diferenciades, però
tanmateix una cosa és clara:
el pelicà que dóna títol a l’o-
bra actua com a símbol, i es
tracta d’una figura rica, dual,
alhora positiva i negativa,
hereva d’una doble tradició:
la cristiana i l’alquímica. El

pelicà, i ens ho re-
corda Herranz en el
seu pròleg, és un dels
símbols primitius
del cristianisme, i
també, segons la cre-
ença alquímica, una
criatura vampírica,
capaç de nodrir les
seves cries amb la se-
va pròpia sang: en
certa manera, el ne-
gatiu de la Mare, au-
tèntica vampiressa al
més pur estil Strind-
berg.

Hi hauria molt a
dir de la relació d’ El
pelicà amb altres
obres de l’autor, per-
què en totes hi ha
una íntima connexió
per la mirada que
reflecteixen, la mira-
da d’un gran escrip-
tor que s’expressa en
la seva obra, però
que ho fa de maneres
diverses. Els textos
aplegats a Inferno, re-
editat en castellà re-
centment a El Acan-
tilado, ens remeten
novament a la crisi
de París, i ho fan
també a través del
simbolisme cristià,
l’alquímia i l’autobi-
ografia, però en la
seva escriptura hi
participen multitud
de gèneres –tècnica
dramàtica, narrativa

tradicional i dietari– que ens
permetrien de parlar-ne com
d’una novel·la moderna avant
la lettre, i del seu autor com
del veritable punt de partida
de les avantguardes posteri-
ors: “El primer en tot”, tal
com afirmava Thomas Mann.

L’interès d’El pelicà, doncs,
va més enllà de l’interès que
pugui despertar com a obra
de teatre dins del conjunt
dels escrits de l’autor o de la
literatura sueca: la seva im-
portància està en el fet que es
tracta d’una obra que ens
mostra d’on venim i qui som,
i que ho fa d’una manera des-
pietada, sense concessions de
cap mena. Tant de bo que
aquesta traducció que ens
permet llegir-la en català ani-
mi algú perquè la puguem
veure algun dia representada.


