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E n llegir-lo, el teatre de Harold
Pinter és fàcil d’entendre. No denuncia, no emet
judicis, simplement exposa. Als seus textos, un lec-
tor poc avesat a llegir teatre no hi trobarà, d’entra-
da, la profunditat que reflecteixen les posades en
escena que se’n fan. El dramaturg britànic observa
el que l’envolta i retrata a través de paraules quoti-
dianes. Però aconsegueix retratar l’ànima.

En aquesta capacitat d’economitzar el llenguat-
ge i d’afinar el dibuix humà que caracteritzen Pin-
ter hi coincideixen tres dels directors que l’han es-
trenat a Catalunya recentment: Ferran Madico, que
presenta Tornar a casa (The Homecoming, 1964) al
Teatre Nacional de Catalunya fins al 8 d’abril del
2007 i que s’ha estrenat al Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus; Rosa Novell, que va dirigir Vells temps
(Old Times, 1970) al Festival Grec de Barcelona
2006, i Xavier Albertí, que es declara lector apassi-
onat de l’escriptor i que va muntar Traïció (Betrayal,
1978) a la Sala Muntaner de Barcelona l’any 2002.
Albertí també va dirigir Moonlight (1993) i va dis-
senyar la il·luminació d’Un ligero malestar (Ache,
1958), dirigida per Alan Mandel a la Tardor Pin-
ter, un cicle programat la temporada 1996-1997 a
les sales alternatives de teatre de Barcelona.

“Té una escriptura gairebé críptica, malgrat que
sembla fàcil i assequible”, considera Ferran Madico.
“En llegir-lo, d’entrada, et quedes amb la punta de

La nuesa de Harold
Pinter torna als
escenaris catalans

l’iceberg”. La paraula adquireix tanta força, que
s’emporta tot el protagonisme.

La Tardor Pinter ha estat l’esdeveniment de més
abast sobre l’escriptor a Catalunya: va comptar amb
la seva presència per dirigir Ashes to ashes (1996) i
va incloure, entre d’altres, la versió de L’amant (The
lover, 1962) dirigida per Pere Sagristà. Com no
podia ser d’una altra manera, el Teatre Lliure tam-
bé ha produït Pinter: El muntaplats (The dumb
waiter, 1957), dirigida per Carme Portacelli, i La
darrera copa (One for the road, 1984), amb posada
en escena de Xicu Masó. I la desapareguda sala
Artenbrut també va programar Vells temps, de la
mà de Carme Portacelli.

Tornar a casa, Vells temps i Traïció són els tres
grans drames de Pinter. A tots tres la dona té una
presència imponent en un teatre habitat de mane-
ra predominant per la figura masculina. La posses-
sió, el desig i la lluita pel control el poder són ele-
ments comuns a totes tres i també l’engany, sovint
passat pel filtre de la sexualitat provocativa. Els res-
ponsables de les posades en escena d’aquests tres
textos a Catalunya coincideixen en el desassossec
que traspuen.

FALTA DE MORAL Ferran Madico s’encara al
text de Tornar a casa “amb reverència”, i els motius
que addueix són els que sovint s’esgrimeixen per

explicar l’admiració que desperta l’obra de Harold
Pinter: “treballa l’ambigüitat, la zona fronterera, tot
es pot apuntar però res és identificable”. Una de les
crítiques que va rebre Tornar a casa en ser estrena-
da l’any 1965 va ser la falta de moral, idea que en-
llaça directament amb la voluntat del seu autor de
no emetre cap judici crític; d’exposar uns fets amb
la màxima cruesa possible per abordar l’interior
humà: l’ambició, la lluita de l’ego, l’agressivitat...
però també la vulnerabilitat, l’autocompassió i la
inseguretat.

Per al director, Tornar a casa “planteja situaci-
ons tant fora del normal, que genera episodis de
riure. Un riure sovint intel·ligent però també propi
de quan un està sobrepassat davant de situacions
colpidores”. I assegura que Pinter parla de l’interi-
or humà, de l’ambició i de la lluita de l’ego. L’obra
és “un fresc explosiu d’allò més primitiu, la pulsió
més amagada de la societat occidental: la lluita pel
poder i per mantenir-lo”.

Amb Vells temps Rosa Novell va entrar en el ter-
ritori de les persones que viuen tancades en el seu
món per desconfiança amb el que passa al seu vol-
tant. El següent pas és abandonar l’activitat públi-
ca i les relacions socials. “És una obra de traïcions i
secrets”, apunta la directora, que justifica haver es-
collit aquesta obra perquè “és la que trobo més pro-
pera a mi, la més femenina o, si es vol, la menys

L’economia del llenguatge per bastir un poderós retrat de l’ànima

humana i un to propi del teatre de l’absurd són algunes de les

claus per entendre l’univers de Harold Pinter. El
dramaturg britànic –premi Nobel de Literatura 2005– apareix de

nou a les cartelleres catalanes amb Tornar a casa, dirigida per

Ferran Madico i en cartell al Teatre Nacional de Catalunya

després d’haver-se estrenat al Centre d’Arts Escèniques de Reus.

(Text:Adriana Clivillé)
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masculina i la que penso que puc entendre millor”.
El desig i la passió són el substrat sobre el qual
s’estructura aquest relat en què la directora va in-
tervenir també com a actriu.

Vells temps no caduca perquè aborda una qües-
tió sempre vigent: la memòria, els records suavit-
zats per la nostàlgia, el que s’ha viscut i el que es
recorda. La intimitat és l’essència d’aquesta pro-
posta, que renuncia a la verbalització per donar tot
el protagonisme al gest.

També retrata les relacions de poder Traïció,
l’èxit de públic que va dirigir Xavier Albertí el 2002
i que es va reposar la temporada següent. L’evolu-
ció de la trama va contra el temps cronològic, de
manera que comença el 1973 i acaba als anys sei-
xanta per explicar el vincle entre un matrimoni i
un amic, que esdevé amant de la dona. La trans-
gressió temporal fa que l’espectador “es despreo-
cupi de les anècdotes i de l’especulació emocional
i sentimental”, explica Albertí, per fixar l’atenció
en “una relació de poder en què un traeix les prò-
pies realitats, somnis i creences”. És per això que el
director afirma que “Pinter aborda les relacions de
poder en la quotidianitat, no cal anar a la política”.

CLAUS D’UN UNIVERS Les obres de Pinter
tracten de les relacions de poder, de com el llen-
guatge esdevé un instrument de submissió i do-
mini en totes les relacions humanes. L’autor ma-
teix ha manifestat que el seu mètode no és senzill
de copsar: “El que succeeix a les obres de teatre és
realista, malgrat que el que escric no és realisme”.
Algunes claus per esbossar l’univers de Harold Pin-
ter són el tàndem paraula i silenci, i la seva parti-
cular concepció de les relacions humanes. A con-
tinuació se’n detallen algunes:

1. RETRAT ROBOT. Pinter neix a l’est de
Londres l’any 1930, fill d’un sastre jueu. Abans
dels vint anys publica poesia i aviat escriu teatre, a//
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més de fer d’actor. El 1956 es casa amb Vivien
Merchant (la Ruth de Tornar a casa estrenada per
la Royal Shakespeare Company el 1965), amb
qui va tenir un fill i de qui es divorcia anys més
tard. A partir d’aquella època es dedica a escriure
teatre. El 1980 es torna a casar amb lady Antonia
Fraser, biògrafa de la família real britànica i auto-
ra de la novel·la que inspira Sofia Coppola per
escriure el guió del llargmetratge Maria
Antonietta.

2. TEATRE DE L’ABSURD. A Harold Pinter
se l’ha considerat sovint deixeble de l’irlandès
Samuel Beckett i del teatre de l’absurd, tot i que
la seva visió de la vida va més enllà. Tornar a casa
marca un abans i un després del que s’ha anome-
nat el pinterianisme. Els seus trets definitoris
apunten a un humor refinat i desagradable, una
peculiar manera de dibuixar les relacions huma-
nes i un to surrealista que és habitual en el teatre
de l’absurd.

3. EL PODER DE LA PARAULA. El seu llen-
guatge és directe, senzill i realista. Però la paraula
no s’utilitza només com a mitjà de comunicació,
sinó com una arma. Sota les paraules hi ha un si-
lenci propi de la por, la ràbia i la dominació. Pinter
és, sobretot, sobri. “És un gran economista i econo-
mitzador d’expressions orals”, afirma Xavier Albertí,
“però darrere les paraules hi ha una subtextualitat
emocionalment molt potent. I això és esplèndid”.

“Tot el que es diu és més important que el que
passa. I no passa gran cosa, no hi ha arguments que
permetin arrelar-se a la veritat”, afirma Ferran
Madico. És per això que el director assegura que
Tornar a casa “requereix mantenir activa la intel·-
ligència de l’espectador”, que tingui una actitud
oberta, que arribi a respostes davant de la incertesa
plantejada, “més que no pas esdevenir algú que con-
templa una peça ja acabada”.

Els seus trets
definitoris apunten
a un humor refinat
i desagradable, una
peculiar manera de

dibuixar les relacions
humanes i un to

surrealista que és
habitual en el teatre

de l’absurd

‘Tornar a casa’, de Harold Pinter

i dirigit per Ferran Madico © Carles Fargas
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4. SILENCIS. La trama pinteriana transcorre
en espais tancats i està dominada per un llen-
guatge sintètic, esquitxat d’elipsis i ple de pauses
i silencis. L’estilització i l’economia de mitjans
són una constant: els monosíl·labs, les repetici-
ons calculades, els canvis bruscos i els silencis.
El silenci, en Pinter, està perfectament previst
com a contrapunt del text. I en això se li atribu-
eix una coincidència amb l’obra de Beckett. Els
originals de Pinter marquen una pausa breu amb
tres punts suspensius, una pausa llarga amb la
paraula pausa i una de molt llarga amb la pa-
raula silenci. La inexistència de text és part del
drama.

5. RADIOGRAFIA de l’ànima humana. Els
estranys lligams que s’estableixen entre els mem-
bres d’una família i, en especial, en les relacions
de parella és una de les preocupacions de l’autor.
“Fa una radiografia profunda de l’ànima huma-
na i dels seus mecanismes més salvatges i cru-
ents”, apunta Xavier Albertí.

6. UNA CONVIVÈNCIA QUE DESGAS-
TA. Les relacions humanes que dibuixa el dra-
maturg britànic se sostenen pel vincle secret de
les traïcions. I estan totes dominades pel llen-
guatge com a instrument de submissió i domi-
ni. Les relacions es desgasten en silenci. I el di-
àleg disfressa els autèntics sentiments, amaga el
pensament i esdevé un instrument d’engany.

7. REREFONS POLÍTIC. La coincidència
sobre el caràcter polític del teatre de Harold Pin-
ter és unànime. Però també ho és que l’autor
mai no cau en els habituals clixés de la literatura
política. “És teatre polític, però no de grans cor-
rents ideològics, sinó de la realitat”, afirma con-
tundent Xavier Albertí. A La darrera copa, Pin-
ter apunta una retracció de l’esfera pública: l’obra
denuncia la repressió infligida a qui s’atreveix a
lluitar contra el poder. En aquest cas, l’escriptor
es va basar en els testimonis de ciutadans turcs
torturats per la policia i els militars del seu país.

8. ACTITUD CIVIL POC COMPLAENT.
Malgrat la seva màxima exigència i la seva poc
complaent actitud civil i artística, la seva influ-
ència ha estat enorme en el teatre de les darreres
dècades. Edward Albee (autor de Qui tem
Virginia Woolf?, 1963), Sam Shepard (autor de
teatre, escriptor i actor), Tony Kushner (autor
d’Angels in America, 1990, que Josep Maria Flo-
tats va estrenar al Nacional), Neil La Bute (di-
rector de cinema, guionista i dramaturg), o l’es-
criptora Sarah Kane (Blasted, 1994), a qui va
defensar quan la van acusar d’utilitzar una vio-
lència gratuïta a l’obra teatral Blasted (1994).

9. HERÈNCIA. Per entendre l’obra del dra-
maturg cal tenir en compte que s’inscriu en una
tradició lligada a autors tan diferents com Anton
Txèkhov, James Joyce, Franz Kafka i Samuel
Beckett.

10. AUTOR/INTÈRPRET. En el muntatge de
Traïció, Xavier Albertí va substituir un dels actors,
Pep Tossar, en algunes funcions. El repartiment el
completaven Lina Lambert i Jordi Collet. “És un
fet molt pinterià”, apunta el director, “perquè l’au-
tor sovint esdevé intèrpret dels seus textos. En el
meu cas va ser circumstancial i molt enriquidor”.
Aquest fet va permetre a Albertí copsar que els
personatges de Pinter tenen una gran química i al-
químia entre ells.

11. ACTRIUS. Lina Lambert és una actriu essen-
cialment pinteriana, segons l’opinió de diversos crí-
tics catalans. Quan va protagonitzar Un ligero mal-
estar, dirigida per Alan Mandel a la Sala Beckett al
cicle Tardor Pinter, el mateix Harold Pinter va pu-
jar a l’escenari per aplaudir-la. La britànica Vivien
Merchant, primera dona de l’autor, va ser la Ruth
de Tornar a casa a l’estrena de la peça per part de la
Royal Shakespeare Company a Londres l’any 1971.

12. PREMI NOBEL.  Altres dramaturgs que han
rebut el Nobel de Literatura són Maurice
Maeterlinck, Luigi Pirandello, Eugene O’Neill,
Samuel Beckett i Dario Fo, entre d’altres. Aquesta
distinció va significar gairebé el renaixement de
Pinter per a l’escena catalana i de la resta de l’Estat.
Després de diversos anys en què la seva obra dra-
màtica s’escenificava en petits espais dedicats a la
creació contemporània, el Nobel ha facilitat que
molts espectadors descobreixin la seva obra.

[Extracte del discurs que l’autor pronuncia en
rebre el guardó l’any 2005.] “L’any 1958 vaig es-
criure: ‘No hi ha diferències entre realitat i ficció,
ni entre allò real i allò fals. Una cosa no és necessà-
riament vertadera o falsa; pot ser, al mateix temps,
vertadera i falsa’. Penso que aquestes afirmacions
encara tenen sentit, i encara s’apliquen a l’explora-
ció de la realitat a través de l’art. Així doncs, com a
escriptor, les mantinc, però com a ciutadà no puc;
com a ciutadà he de preguntar: Què és veritat? Què
és mentida?”

“La veritat en l’art dramàtic sempre és esquiva.
No podem trobar-la del tot, però la seva cerca arri-
ba a ser compulsiva. És aquesta cerca, sens dubte,
la principal motivació. La nostra tasca és sempre la
cerca. De tant en tant, ens entrebanquem amb la
veritat en la foscor, topant contra ella o capturant
una imatge fugaç o una forma que sembla estar
relacionada amb la veritat, molt sovint sense ha-
ver-nos-en adonat. L’autèntica veritat, però, és que
en l’art dramàtic no hi ha una cosa com la veritat
única. N’hi ha moltes. I totes s’enfronten mútua-
ment, s’allunyen, es reflecteixen, s’ignoren, fan burla
l’una de l’altra, són cegues a la seva mera existència.
De vegades, sentim que tenim per un instant la
veritat a les nostres mans; tanmateix, a continua-
ció, llisca entre els nostres dits i es perd.”

13. ACTIVITAT PROLÍFICA. La densitat i
qualitat de la seva producció no es limita a l’esce-
nari sinó que està permanentment en contacte amb
els mitjans de comunicació: ràdio, televisió i cine-
ma, on també ha actuat esporàdicament com a ac-
tor. Aviat la seva obra comença a despertar una es-
pecial atenció. L’any 1973 és nomenat director as-
sociat del Teatre Nacional. A partir del 1983 és di-
rector de la United British Artists.

El 1978 publica Poems and Prose, 1947-1977.
L’any 1968 escriu el que es consideren les seves
memòries, Mac, i el 1982 publica Other Places, però,
naturalment, el gruix i la densitat de la seva obra és
el teatre. Cal tenir en compte tant el teatre radiofò-
nic com el televisiu. Ha escrit una trentena de tex-
tos teatrals i se situa com un dels autors contempo-
ranis més representatius. També ha treballat com a
guionista de cinema i com a director teatral.

Ha intervingut com a actor a la pel·lícula El
sastre de Panamà, de John Boorman, inspirada en la
novel·la de John LeCarré. Signa el guió de les pel·-
lícules El sirviente, de Joseph Losey; El último
magnate, d’Elia Kazan; La mujer del teniente francés,
de Karel Reisz, i Reencuentro, de Jerry Schatzberg,
basada en la novel·la de Fred Uhlman.

‘Vells temps’ es va representar en el marc del 30 Festival de Barcelona Grec
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