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E ls teixidors (1892) de Gerhart Hauptmann va ser una obra amb una certa

predicació entre els cercles més avançats i interessats en el teatre aleshores

anomenat sociològic en el tombant de segle a Catalunya. Juntament amb

Henrik Ibsen i algun altre autor d’adscripció més o menys naturalista (Eugène Brieux o

Octave Mirbeau, per exemple) varen ser presos com a referents d’un teatre europeu en

què la conflictivitat social era valorada com un element innovador, progressiu i que

aportava versemblança, a la vegada que s’atrevia a rompre amb els fràgils esquemes de

pau social i conciliació interclassista predicats tant per l’estament eclesiàstic com per

alguns sectors que participaven del règim de la restauració borbònica. La primera

traducció catalana, la de Carles Costa i Josep Maria Jordà, va ser estrenada el 1904 al

Teatre de les Arts per la companyia del Teatre Íntim d’Adrià Gual i publicada el 1909 a

la Biblioteca Teatralia.  Al seu torn, la traducció que presentem avui, obra de Feliu

Formosa, no és nova. La primera versió data de 1971 i va ser publicada per Edicions 62

en la co!ecció Els llibres de l’Escorpí. Adesiara l’ha recuperada gairebé cinquanta anys

després i hi ha afegit un pròleg del mateix traductor. No s’especifica enlloc, però no

sembla que la traducció hagi estat revisada. De fet, sobta que no s’hagi actualitzat ni

tan sols d’acord amb les normes de la nova gramàtica de 2016. No és un element

crucial, però en el text apareixen formes diacrítiques actualment no normatives. No

obstant això, no és l’única traducció que l’editorial ha publicat de Hauptmann, un

autor que tot i ser premi Nobel de literatura el 1912, ara sembla haver estat desbancat

de la primera línia dels «grans clàssics» dels segles XIX i XX. El 2012 ja va publicar la

nove!a L’heretge de Soana. I és que amb propostes com aquestes Adesiara demostra

que aposta, una vegada més, per una estratègia editorial molt concreta i decidida:

presentar clàssics que no havien estat traduïts mai abans al català o reeditar

traduccions que havien quedat fora de circulació. Així doncs, demostra valentia i

coratge després d’haver-se atrevit ja amb Andréiev, Alain-Fournier o D’Annunzio, per

posar només alguns exemples en l’àmbit de la narrativa, i certifica que creu en una

literatura més enllà de la moda i de la novetat.

En les notes del pròleg, Formosa parla del pes de la història familiar de Hauptmann en

l’elaboració de l’embrió de la peça. La seva família venia de tradició teixidora i ell havia

conegut de primera mà les històries miserables del seu padrí. De la mateixa manera,

l’autor va resseguir una exhaustiva investigació per tal de tenir un bagatge documental

suficient per encarar l’escriptura del drama, gairebé cinquanta anys després dels fets.

Així doncs, en certa manera, podríem parlar, salvant les distàncies, d’un teatre

documental (o tal vegada documentat) avant la lettre, més de seixanta abans de les

primeres temptatives de Peter Weiss. I és que Hauptmann es pren molt seriosament el

tema de l’explotació i la terrible misèria en què vivien els teixidors silesians. Hi vol

entrar a fons i es nota. No en vol fer una lectura melodramàtica o efectista. Per a ell és

un tema transcendent, d’abast nacional, ja que, en certa manera, ens mostra l’altra cara

de la moneda de la construcció alemanya (al cap i a la fi una història d’èxit): la dels

desheretats que resten al marge de l’alta política i de la història oficial. Però és molt

important no confondre els termes. L’interès per la qüestió social no exigeix un

compromís amb plantejaments rupturistes. Així doncs, Els teixidors no és, en cap cas,

una obra revolucionària. Ni tan sols m’atreviria a dir que sigui una obra amb un cert

component socialista, si entenem aquest concepte d’una manera àmplia, des de

l’ortodòxia marxista fins a les doctrines social liberals. Però d’això ja en parlarem

detingudament més tard. Hauptmann tria un fet històric, la revolta dels teixidors

silesians de 1844, de la qual també se n’havia fet eco Heirinch Heine en el famós poema

homònim «Els teixidors silesians», per actualitzar-ne les claus i la lectura sociopolítica.

És a dir, fa servir el clàssic pretext d’emmirallar-se en un fet històric  per fer-ne una

lectura en clau contemporània. I amb això no vull afirmar que la situació dels

treballadors alemanys fos pitjor en el tombant dels segles XIX i XX que a mitjan segle XIX

sinó que, com ja hem esmentat al principi, apareix una certa necessitat inte!ectual

entre els escriptors dramàtics del tombant de segle, gairebé una moda, de donar espai

al conflicte social com un element de modernitat literària i com una concessió

irrenunciable envers el realisme. Hauptmann pren, doncs, el tema com una estratègia

per centrar-se en la complexitat de les relacions humanes i en els instints més baixos: la

venjança, la ira, la misericòrdia, la resignació apareixen com allò que són: emocions en

estat pur. Ara bé, la fórmula per portar-les al diàleg passa per un filtre literari que

n’anu!a bona part del potencial dramàtic. La sensació general és que massa vegades la

reflexió inte!ectual en veu alta pren forma de monòleg camuflat dins el diàleg. I això

emergeix com estratègia de l’autor per solucionar la necessitat de presentar les tesis en

un format fàcilment aprehensible. Tanmateix, això no treu que hi hagi altres escenes

d’autèntic regust popular, com la de la taverna, molt en la línia, en clau catalana, d’un

Ignasi Iglésias, per exemple. Els espais que hi apareixen, això sí, s’apropen al

naturalisme, no només per la profusió de detalls en la descripció de l’escenografia o de

l’atrezzo, sinó també en les descripcions $siques i psicològiques dels personatges: «La

majoria de teixidors semblen persones davant un tribunal que esperessin amb angúnia

una decisió sobre la seva vida o la seva mort. Tots tenen un aire abatut, propi del

captaire, de la persona que –tot passant d’una humiliació a l’altra– està acostumada a

fer-se tan petita com pot» o «Els banya també les espatlles nues i ossoses i els colls de

color de cera; i!umina vagament els plecs de les bruses curtes, fetes de tela basta, que,

juntament amb la faldilla de teixit ordinari, constitueixen l’únic vestit que porten». En

aquest sentit, el llenguatge pren una certa volada poètica, però alhora és cru i

desesperançat. I en aquest aspecte sí que és efectiu.

Al marge d’això, una de les característiques més interessants de l’obra és el component

central que prenen «els teixidors». Així doncs, l’element protagònic en aquesta peça es

desplaça des de l’heroi individual, solitari, i!ustrat i enfrontat a un context immobilista

i reactiu, que seria el model ibsenià més clàssic (Un enemic del poble, Aigües

encantades, Els encarrilats, etc.), cap a un protagonisme coral, co!ectiu. Al dramatis

personae hi podem comptar fins a 17 teixidors diferents, justament agrupats dins

aquesta mateixa categoria. I és que, en realitat, tots els teixidors són un, amb les

diferències i contradiccions pertinents, però comparteixen alguns elements que els

unifiquen: la misèria extrema en què viuen  i la malaltia i les conseqüències $siques

terribles a causa de l’explotació laboral a la qual són sotmesos. Tot i el protagonisme

co!ectiu dels teixidors, aquests no són tractats com una massa informe, temptació que

segueixen altres peces reaccionàries. Més aviat ben al contrari. Els teixidors són homes

i dones concrets, cadascun amb la seva història i les seves vicissituds. N’hi ha de

monàrquics, de conformistes, d’exaltats i d’alcohòlics. A aquesta riquesa de matisos

també hi hem d’afegir un altre element genèric com és l’amor a l’ofici, al treball ben fet.

Aquest detall ens suggereix que, tot i la precarietat i l’extrema situació que pateixen,

els teixidors encara no han perdut el vincle ni amb el producte ni amb el procés de

treball. És a dir, no han estat definitivament alienats i proletaritzats. Encara posseeixen

un cert control sobre la producció. Aquest detall, que pot semblar menor, és molt

important en termes polítics i socials. No són exactament els treballadors fabrils que

descriuen Marx i Engels. Són gent amb un cert coneixement manual, amb eines pròpies

i una ínfima «indústria» domèstica i familiar.

Al protagonisme co!ectiu dels teixidors hi hem de sumar el del fabricant Dreissiger, el

perfil perfecte d’explotador, burgès classista, caracteritzat com l’antagonista insensible

i despietat amb els acòlits corresponents (Pfeifer, Neumann, el Pastor Kittelhaus).

Dreissiger té una confiança tan desmesurada en si mateix i en el poder que ostenta que

seran precisament aquests elements els que el duran a la perdició. També hi ha

Weinhold, preceptor dels fills de Dreissiger que simpatitza amb les demandes dels

treballadors. Aquest perfil és important, tot i ser un personatge menor, perquè és un

altre dels llocs comuns de moltes d’aquestes obres. És el mestre o el docent aquell qui,

independentment de la seva classe o condició (entenem per les referències que es

donen que Weinhold és fill d’una casa bona), a través de la i!ustració, de la sensibilitat i

del coneixement teòric s’apropa a les demandes dels més desfavorits. Potencialment,

podria encarnar un paper deuteragonista, com a mediador entre les parts o com a

element de suport a les demandes dels teixidors revoltats, però Hauptmann no li cedeix

espai i el relega a un pla molt secundari.

En termes formals, l’estructura dramàtica de l’obra és en cinc actes. Pràcticament,

s’adequa a l’esquema clàssic de plantejament, nus i desenllaç, sense cap alteració en la

seqüència temporal, ni cap bot significatiu en el temps. En conseqüència, hi podem

observar una certa continuïtat causal i temporal. L’únic que varien són els espais que,

tanmateix, tampoc no és mouen més enllà d’un marc bastant concret i acotat (les cases

dels teixidors, la casa de Dreissiger, la taverna, el carrer, etc.). Ara bé, l’estructura

queda prou descompensada, en termes de coherència narrativa, per l’aparició en el

darrer acte d’una família de teixidors (els Hilse) que no havíem conegut fins aleshores i

que ha de tenir un paper clau en el desenllaç de la peça. Aquest recurs per part de

Hauptmann és prou forçat i intenta introduir in extremis un element disruptiu dins la

determinació fèrria dels teixidors revoltats. Fer-ho és inte!igent perquè aporta matisos

i revela les contradiccions d’una classe que no és granítica ni té una consciència i una

diagnosi comuna al seu problema. Tanmateix, la qüestió no és què planteja sinó quan

ho planteja. Fer-ho quan totes les cartes són damunt la taula amb un personatge nou

(Avi Hilse) sense continuïtat dramàtica és un recurs circumstancial i extemporani. Pel

que fa a la resta d’elements estructurals, res de nou. La revolta es congria, es manifesta

i es descontrola. Aquest és el fil argumental i l’autèntic drama dels teixidors: la seva

incapacitat per trobar un mecanisme de reivindicació laboral efectiu davant un règim

(la monarquia prussiana) que ni escolta, ni està disposat a escoltar, però també la seva

manca d’organització i de criteri per a fer front a un conflicte davant al qual responen

de manera visceral i reactiva. Així i tot, no estic gaire convençut que aquestes tesis que

he exposat siguin les tesis de Hauptmann, que es distancia del conflicte i adopta una

mirada aparentment externa. Tanmateix, la tria de l’Avi Hilse com a màrtir sobrevingut

de la revolta també denota que tal vegada l’autor ens proposi que hi ha un camí entre

les dues violències, la de la revolta i la de la repressió, construït entorn de la confiança

en la providència i en el judici superior de Déu, enfront de les disputes entre els

humans: «Jo no em moc! Aquest és el lloc on m’ha posat el Pare Etern. Em quedaré aquí

i faré el que em pertoca. Encara que s’acabi el món».

En qualsevol cas, sigui quina sigui la tesi que amaga l’obra, reactiva o no, Els teixidors

no deixa de ser una obra cabdal, de referència, per entendre un tipus de literatura

dramàtica que tal vegada ha envellit malament als ulls dels lectors i espectadors del

segle <span style=”font-variant: small-caps;”>xxi</span>, però que desti!a en bona

mesura l’essència d’una època en la qual el conflicte social va ser sinònim de

modernitat i, sobretot, de compromís amb el present. I és que el drama burgès no es pot

entendre sense el drama social, ni viceversa. Perquè la història, en el fons, està feta

d’anversos i reversos, de dualismes, de dialèctica, o així ens hem entestat a reescriure-

la fins ara.
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1. Per a més informació sobre aquest aspecte vegeu Siguán, Marisa (1990). La recepción de Ibsen y

Hauptmann en el modernismo catalán. Barcelona: PPU. 

2. És la mateixa estratègia que utilitza Llorenç Moyà a El fogó dels jueus, que va obtenir el premi

Bartomeu Ferrà de teatre dels Ciutat de Palma el 1963. 

3. Entre d’altres coses esfereïdores que s’esmenten, hi ha el cas d’un gos que ha estat portat a

escorxar per poder-ne consumir la carn i un altre cas d’un cavall desenterrat per consumir-ne les

desferres. 
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(Palma, 1984) Llicenciat en Història per la UAB. Màster en Història

Comparada i Doctor en Arts Escèniques. En poesia ha publicat Els Jorns

(2008; Premi Miquel Costa i Llobera), Proètica dels plaers (2009; Premi

Bernat Vidal i Tomàs) i Obagues i solanes (2016). En teatre ha publicat

Cendres. Cartografia de l'exili (Premi Pare Colom de Teatre) És membre

fundador de Corcada Teatre i ha treballat en muntatges com Negret de Guinea

(Premi Escènica 2011), #Comviure (Premi Ciutat de Palma d'Arts Escèniques

2017 i Premi Especial Atapib 2017), Cabaret intimíssim (Premi Atapib al millor

espectacle 2019) o Galejar (2019).
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