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Teatre / Assaig
La festa d’aniversari
Harold Pinter
Traducció d’I. Garín i V. Batallé
Bromera. Alzira, 2006

Veus vàries (1948-2005)
Harold Pinter
Traducció de J. Martín Lloret
Proa. Barcelona, 2005

Joan Agut

Harold Pinter (Lon-
dres, 1930) fou dis-
tingit amb el premi

Nobel de literatura 2005.
L’autor és considerat el refe-
rent viu més important del
teatre contemporani, un
dels dramaturgs imprescin-
dibles del segle XX. Hereu de
Pirandello i Beckett, la seva
obra teatral es caracteritza
per l’inconformisme dels
temes que aborda i per les
innovacions formals que in-
trodueix en les seves peces.

La festa d’aniversari
(1958) també inclou El por-
ter (1960). En certa manera
totes dues obres s’avança-
ren als gustos del seu temps.
Davant d’un públic que volia
respostes, amb desenllaços
clars, Pinter solament feia
preguntes que atiaven l’es-
pectador a reflexionar.

La festa d’aniversari gira
entorn d’un home enigmàtic
que viu en una pensió de
mala mort i el dia del seu
aniversari apareixen dos
homes, potser emissaris
d’una organització tenebro-
sa, que van a cercar-lo per
passar comptes. De què fuig
el protagonista? Quina rela-
ció va tenir amb els sicaris?
Per què vénen a buscar-lo?
Què ha fet? On el duen? En
definitiva, una obra original
plena de força dramàtica.

El porter és una peça amb
tres personatges, un vaga-
bund, un exmalalt mental i
un empresari, germà
d’aquest últim. El trio s’en-
fronta per una qüestió d’in-
teressos: qui es quedarà el
pis que ocupa l’exmalalt?
L’obra posa de manifest la
soledat radical de dos dels

personatges i la manca de
comunicació. Els homes par-
len, conversen, dialoguen
però no s’entenen. Tot el que
diuen són barreres defensi-
ves que amaguen les seves
veritables intencions.

Totes dues obres són
peces modèliques de l’autor.
Els moments dramàtics de
totes dues estan molt ben
aconseguits, tenen una gran
força i teatralment són molt
enginyoses. Tant La festa
d’aniversari com El porter
mostren la veritable dimen-
sió d’un premi Nobel perfec-
tament merescut.

‘Veus vàries (1948-2005)’
recull 42 textos diversos, di-
vidits en tres parts: teatre,
ficció i política. Són articles
relativament curts, alguns
de circumstàncies. En els
textos relacionats amb el
teatre Pinter hi reflexiona
sobre Shakespeare i Bec-
kett i sobre algunes de les
seves pròpies obres. Con-
fessa que mai no ha comen-
çat a escriure una peça tea-
tral a partir de cap idea o te-
oria abstracta. Afirma que
“en una obra de teatre si no
hi ha el plaer, el repte i

l’emoció de la llengua, i, a
través de la llengua, en el
personatge, llavors no hi ha
res i no pot existir res”.

En el capítol sobre ficció,
l’autor publica onze contes
curts que són un eco de les
seves obres teatrals. Allà on
Harold Pinter es mostra
més contundent és en els
textos polítics. El motiu cen-
tral de pràcticament tots és
la crítica a la política exteri-
or nord-americana i el se-
guidisme submís de la Gran
Bretanya. L’ajuda a la con-
tra a Nicaragua, la interven-
ció a El Salvador, l’embarga-
ment comercial a Cuba, el
genocidi dels kurds perpe-
trat per Turquia, membre de
l’OTAN, i el foment de les
dictadures de dretes a
l’Amèrica Llatina i a d’altres
països del món, són els ar-
guments de la diatriba de
Pinter contra els EUA. El lli-
bre acaba amb el categòric
discurs d’Estocolm amb
motiu de la recepció del
premi Nobel. Tota l’ambi-
güitat que Harold Pinter té
com a dramaturg esdevé de-
núncia clara i precisa en el
Pinter ciutadà.

Crítica

Narrativa
Travesuras
de la niña mala
Mario Vargas Llosa
Alfaguara
Madrid, 2006

Xulio Ricardo Trigo

És freqüent en la lite-
ratura actual trobar-
nos novel·les que es-

devenen en diverses parts
del món. També els llibres,
com passa amb pel·lícules
d’avui mateix, semblen
haver descobert la facilitat
dels viatges. Però aquesta
aparença de novel·la viatge-
ra desapareix tot just apro-
fundeixes una mica en Tra-
vesuras de la niña mala, de
Mario Vargas Llosa. Des de
fa temps es comenta que
l’autor peruà alterna obres
mestres (La fiesta del
Chivo) amb altres que
podem anomenar com a di-
vertiments o novel·les
d’ofici (El paraíso en la otra

esquina). Hi ha una reflexió
evident: quin ofici de
novel·lista, el d’aquest la-
mentable opinador polític!

Travesuras de la niña
mala va més enllà perquè,
si bé la podríem incloure en
aquesta condició de novel·la
d’ofici, suposa un viatge
pels llocs i pels temes més
estimats de l’autor. La pas-
sió, el destí, l’evolució per-
sonal, l’amor que pot arri-
bar a ser com un estigma
dolç i terrible alhora. Però
també els escenaris que
hem fet nostres a través
dels seus llibres, el barri de
Miraflores a Lima, el seu
París, però també el París
de Cortázar i la Pizarnik (la
Maga, recorden?), i el Lon-
dres dels Beatles, a més
d’escenaris exòtics que són
fruit de les seves dèries i que
sempre actuen com a con-
trapunt de la vella Europa.

Aquesta nova novel·la és
un esplèndid recorregut
que ens permet durant
375 pàgines tornar a casa,
gaudir de l’estimulant idea

de l’escriptura que des del
començament de la seva
obra ens va proposar
l’autor. Hi trobem perso-
natges al límit, però amb
un sentit de l’humor, amb
una mirada humanista,
que pocs escriptors actuals
saben construir. I esdevé
un llibre estimulant,
d’aquells que es llegeixen
sense aturador i també que
et creen una certa mala
consciència per la velocitat
de lectura: hi ha molt a les
seves pàgines que mereix
anar més a poc a poc.

Així, des de la mestria d’un
escriptor tocat per alguna
mena de fada que l’ha tor-
nat imprescindible, els lec-
tors de les seves novel·les
col·loquem estratègica-
ment el cafè a sobre del
diari quan descobrim algun
article seu i, tot seguit, tor-
nem a casa a continuar es-
timant la seva narrativa de
ficció. Per sort, el plaer de
l’art arriba molt més enllà
que les ideologies!

Tornar a casa

Nobel compromès

Narrativa
Canibalisme
intrauterí
Marcel Vilarós
9è premi de prosa de ficció Sant
Just Desvern. Proa. Barcelona, 2006

Anna Tomàs

Tots hem sentit algu-
na vegada històries
sobre el peculiar lli-

gam que mantenen els bes-

sons: un és capaç d’endevi-
nar el que li està passant al
seu germà que és a l’altra
punta de món, si un s’escla-
fa els dits amb un martell és
l’altre el que sent el dolor...
Siguin certes o no aquestes
creences, és evident que els
bessons acostumen a estar
molt units, si més no de pe-
tits. Marcel Vilarós (Barce-
lona, 1979), autor d’obres
de teatre i guions cinema-
togràfics i de còmics, explo-
ra en la seva primera

novel·la, Canibalisme in-
trauterí, la relació ambiva-
lent de dos germans bes-
sons i les inevitables tensi-
ons familiars que genera la
seva diversitat.

Joan Vilarós no pot su-
portar que la gent sigui con-
descendent amb ell, voldria
dir que el seu bessó, en
Claudi, ha sortit guanyant
de nou. Ja ho deia Darwin,
l’adaptació a l’entorn és
molt més decisiva que el po-
tencial genètic (idèntic en

aquest cas) i ara que tots
dos germans ja superen els
cinquanta, sembla que en
Claudi se n’ha sortit molt
millor en gairebé tot. Men-
tre en Joan malviu rere una
barra de bar i no ha sentit
mai un “T’estimo” de la
boca d’una dona, en Claudi
és director d’una agència de
doblatge i pare d’una nena,
la Clàudia, fruit de la unió
amb una dona bella com la
Scarlett O’Hara. Enveja,
frustració i recel fa temps

que remouen les entranyes
d’en Joan. Tip de ser
l’ombra del seu germà i
pres per la follia, empren-
drà un camí sense retorn.

La novel·la combina amb efi-
càcia sexe, violència, in-
triga i angoixes familiars.
La tensió narrativa i el
ritme estan especialment
ben treballats, tot fent
palès que Marcel Vilarós
(que ha volgut compartir
el seu cognom amb els pro-

tagonistes del llibre) és un
narrador destre i expert
que sap capturar el lector.
Cal advertir, però, que al-
guns capítols del llibre són
especialment durs i pu-
nyents, ja que l’autor no
ha dubtat a relatar amb
tota mena de detalls agres-
sions físiques i violacions.
Del que no hi ha dubte és
que es tracta d’una histò-
ria rigorosament contem-
porània, arriscada, con-
vincent i rodona.

L’autor peruà Mario Vargas Llosa ha publicat ‘Travesuras de la niña mala’. MARTA PÉREZ

Selecció natural
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