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A l’obra de Peter Handke hi ha una mirada existencial que planteja preguntes essencials sobre l’ésser humà i el món
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Handke, seixanta anys

A
quest any 2002 l’escriptor
austríac Peter Handke farà
seixanta anys. Els farà, ex-
actament, el dia 6 de des-
embre, però en parlem ara
per facilitar que la propera

temporada Handke sigui present en els
nostres escenaris. Fins ara, que jo sàpiga,
només l’Espai Brossa té previst un Han-
dke. Curiosament enguany en fa trenta
que Handke va rebre el premi Büchner,
el més prestigiós de les lletres alema-
nyes. Poeta, novel·lista, director de cine-
ma, assagista, traductor i dramaturg,
Handke és un dels grans creadors de la
seva generació, i, segons em sembla a
mi, com a mínim una part de la seva
obra narrativa ocuparà un lloc de relleu
quan es faci el resum d’aquest gènere
durant la segona meitat del segle XX. El
seu teatre, relativament conegut entre
nosaltres, ens va arribar per primer cop
l’any 1970 (és a dir, molt aviat) amb l’o-
bra del 1966 Insults al públic, que va diri-
gir Ricard Salvat al Teatre Romea. Des-
prés van venir els muntatges que José
Luis Gómez va fer al Teatre Capsa, Kaspar
(1967), el 1973, i El pupilo quiere ser tutor
(1968) el 1974, al qual devien seguir, si
no m’equivoco, La cavalcada sobre el llac
Constança (1970), amb direcció de Joan
Anguera de La Gàbia de Vic l’any 1980,
i, finalment, Sobre els pobles, una peça del
1981 que Joan Oller va dirigir al Grec 96.

Handke, tant la seva obra narrativa
com la teatral, s’ha d’entendre en bona
mesura per la posició que adopta en re-
lació amb els seus precedents immedi-
ats. Algunes d’aquestes posicions bus-
quen la provocació, com l’enfrontament
que el 1966 va tenir amb el Grup 47,
que, resumint, podem definir com a se-
guidors de Brecht. Handke no ha accep-
tat mai el teatre de Brecht com un punt
de partida del seu treball, com tampoc
ha acceptat que en narrativa ho pogués
ser l’Ulisses de Joyce, cosa que no s’ha
d’entendre com un rebuig a l’especifici-
tat del segle XX, sinó a algunes de les
seves vies. Admira i respecta profunda-
ment, per exemple, Dostoievski, de qui
va fer una versió molt lliure de Crim i
càstig en la novel·la La por del porter davant
del penal (1969), que anteriorment havia
dramatitzat per la ràdio l’any 1966; ad-
mira Kafka (una gran novel·la de Handke
del 1994 comença amb la metamorfosi
d’un home); respecta Faulkner, tot i re-
treure-li el pes que en l’escriptor nord-a-
mericà del sud encara tenen les històries
convencionals, i té molt en compte les
aportacions del nouveau roman, especial-
ment Alain Robbe-Grillet. Ja es veu que,
bàsicament, aquests noms permeten de
seguir una direcció concreta: el rebuig
de les formes narratives del segle XIX en
relació als arguments i els personatges,
el predomini del llenguatge, posat en
primer pla i, en última instància, una
mirada existencial que planteja pre-
guntes essencials sobre l’ésser humà i el
món.

EL LLENGUATGE
Naturalment Handke i la seva obra

han evolucionat considerablement amb
els anys; però, tot i això, alguna cosa
encara es manté avui d’aquelles prime-
res peces en què el llenguatge (parlat o
gestual) es remetia aparentment només

a ell mateix. I dic aparentment perquè
mai he cregut que sigui exactament així.
Ho impedeixen, afortunadament, mol-
tes coses. D’una banda, la consciència
clara que Handke té de la necessitat que
l’art, la literatura, i el teatre també, es
facin a partir d’un jo subjectiu que, això
sí, pot estar profundament mediatitzat
per l’ús rutinari de la llengua que se li
acaba imposant com un pes insofrible
pel que té de cultural i de contextualit-
zadora. Alterar aquestes relacions és ca-
pital si es vol que el lector s’interessi
novament, com si fos la primera vegada,
per allò que se li diu. De vegades, com en
el cas de l’obra teatral La cavalcada sobre
el llac Constança, els actors no controlen el
llenguatge i, per tant, no controlen el
món, cosa que converteix tant l’un com
l’altre en una tènue capa de gel que
amaga les aigües del llac. Si per igno-
rància arribem a creuar aquest llac sense
saber-ho, cavalcant per un gel tan prim,
en prendre consciència del que hem fet
caurem, morts, amb una suor freda, tal
com li passa al cavaller de la balada que
Handke evoca en el títol de la seva peça.

El rebuig de Brecht, i tot el que això
suposa, és molt clar. Segons ell, Brecht,
malgrat la seva voluntat revolucionària,
és tan presoner dels cànons teatrals an-
teriors a ell que la seva voluntat revolu-
cionària es mou sempre a l’interior dels
límits del gust. Podem estar d’acord en
aquesta afirmació o no estar-ho, però
sens dubte és clara, i l’obra de Handke,
avui ja aclaparadorament rica i diversa,
demostra la coherència entre el que diu
i el que fa. És veritat que, en el fons,
Brecht pot semblar de vegades d’un op-
timisme meravellosament ingenu, però
no crec que aquesta sigui la qüestió
central per la qual Handke s’hi oposa.
Més aviat diria que entre Brecht i Han-
dke la diferència està en la necessitat
essencial de parlar que té l’un, des del

marxisme, i la impossibilitat de parlar
en què Handke viu. Tota l’obra de Han-
dke arrenca d’aquesta impossibilitat,
d’aquesta dificultat si es prefereix dir-ho.
I aleshores sorgeix la gran paradoxa: des
del silenci essencial Handke construeix
una obra que necessita el llenguatge,
que es fa amb el llenguatge, però contra
l’ús convencional del llenguatge. Ho ve-
iem en obres com Kaspar, on tracta del
mite del noi salvatge a qui s’imposa la
parla; ho veiem als primers contes, on
l’ús de formes verbals concretes (proce-
dents del món jurídic, del cinema de
gènere, de la cortesia social, etc.) mos-
tren tal contrast amb el contingut que,
aquest, apareix lluminós, nou, amb l’a-
parença de ser un terreny verge que
se’ns mostra per primera vegada. I si una
cosa queda clara, és que un gran escrip-
tor és aquell que té una mirada primi-
gènia, tot i parlar-nos, inevitablement,
del mateix de sempre. Handke és d’a-
questa categoria i, d’ençà de l’any 1969,
no m’he cansat de dir que el trobo un
dels creadors europeus més destacats de
la segona meitat del segle XX.

EL PES DEL MÓN
El pes del món (1977) és un conjunt de

notes de dietari on Handke posa a prova
de nou la seva capacitat de fer possible
una mirada profunda expressada en un
llenguatge que queda lluny de les con-
vencions. Però seria un error terrible
entendre l’obra d’aquest austríac com la
d’un avantguardista en el sentit d’algú
que reitera coses que ja s’han fet. Diria
que més aviat cal centrar-se en alguns
altres aspectes per capir-lo. En primer
lloc hi ha la paradoxa que ell se sent un
narrador (tant en teatre com en novel·la),
que té la necessitat de narrar, però que
aquesta necessitat de narrar, tal com
dèiem, sorgeix no de l’optimisme mar-
xista sinó d’una pregona imposició del

silenci. El món, tot allò que s’esdevé, se-
gons Wittgenstein, és un pes, un pes
feixuc, aclaparador, que empeny cap al
silenci. L’artista lluita contra aquest si-
lenci, s’hi oposa, i detecta que el silenci
se li imposa especialment perquè se li
nega la possibilitat de tenir una mirada,
una opinió i una expressió pròpies i
primigènies.

La societat sencera vol que tots plegats
reiterem les coses més òbvies, vol que
visquem en el déjà-vu. I ho vol tant a
través de la política com de la suposada
bona educació, passant per un ús deter-
minat i adotzenat dels gèneres i de la
llengua. El teatre de Handke, i la seva
narrativa, mai no s’ha deixat sotmetre
per les formes convencionals, però en
canvi s’ha acostat al poema dramàtic
d’arrel romàntica, i s’ha fet menys es-
quemàtic i més subtil. De les primeres
peces a la darrera que conec, de l’any
1997, Zurüstung für die Unsterblichkeit, hi
ha la mateixa evolució que va dels pri-
mers contes a la novel·la Der Bildverlust,
acabada d’editar a Alemanya fa encara
no un mes.

Handke mateix ha dit que és un es-
criptor de paisatges i no pas d’argu-
ments. A partir de la contemplació
d’un riu, d’un desglaç, dels gestos d’un
ésser humà, es desenvolupen totes les
possibilitats. L’evolució que ha fet em
sembla que va dels paisatges exteriors
plens de ressonàncies profundes a
mostrar paisatges interiors que, en
certs moments, han fregat el narcisis-
me. Darrerament, a partir de la no-
vel·la L’any que vaig passar a la badia de
ningú (1994), encara no traduïda al ca-
talà, Handke torna a plantejar-se els
paisatges exteriors i, de nou, la seva
obra es fa impressionant.

No estaria malament que els sei-
xanta anys d’aquest autor tinguessin
entre nosaltres un cert ressò.


