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Arnold V\fesker ¡ la lluita 
de classes a la Gran Bretanya

per Xavier Fàbregas

«Una cosa és segura: jo no faig dis-
tinció entre la vida i la política.» En 
aquesta expressió d’Arnold Wesker 
s’inclou la definició del seu teatre i 
d’una manera particular la de la seva 
trilogia Chiken soup with barley (So-
pa de pollastre amb ordi), Roots (Les 
arrels) i I’m talking about Jerusalem 
(Us parlo de Jerusalem), divulgada a 
partir de 1960 quan l'English Stage 
Company concedí un mes de progra-
mació a cada un d’aquests drames al 
Royal Court Theatre, de Londres. Sopa 
de pollastre amb ordi ens ha arribat 
ara, en traducció de Manuel de Pedro-
lo i estrenada pel Grup Esperit al Tea-
tre de la Penya Cultural Barcelonesa 
el 18 d’octubre d’enguany.
Sopa de pollastre amb ordi narra les 
vicissituds de la família Kahn a un 
suburbi de Londres entre 1936 (acció 
del primer acte), 1946-1947 (acció del 
segon acte) i 1955-1956 (acció del ter-
cer). La família Kahn, que ha immi-
grat a la Gran Bretanya, és una famí-
lia proletària, jueva i comunista, molt 
sensible, per tant, als vaivens polítics 
que somouen Europa durant els anys 
reportats a l’obra. En realitat la famí-
lia Kahn és una transposició de la fa-
mília Wesker. Arnold Wesker, nascut 
a Hackney, un barri obrer de l'East- 
End londinenc, el 1932, és jueu, fill 
d’us rus i d’una hongaresa immigrats a 
la Gran Bretanya. En el mateix perso-
natge de Ronnie, el fill de la família 
Kahn, trobem força elements autobio-
gràfics que, fins a cert punt, el fan 
identificable amb l'autor; infantesa po-
bra, sense possibilitat de cursar estu-
dis superiors, dependent d’una llibre-
ria, estada a París on treballa de mar- 
mitó a la cuina d’un gran restaurant, 
necessitat de donar forma literària a 
les seves vivències, heus ací els punts 
de contacte que trobem entre Ronnie 
Kahn i Arnold Wesker. Això no signi-
fica pas que Sopa de pollastre amb or-
di sigui una • crònica familiar, o que 
només sigui una crònica familiar. Els 
Kahn, els seus amics, els seus com-
panys de cèl·lula, són el prototipus d’u-
na classe social lliurada a la reforma 
de Ia societat europea amb unes ar-
mes ben definides: les del marxisme 
enquadrat dins l’organització del Par-
tit Comunista. El prototipus, però, es-
tà bastit sobre uns tipus individuals 
concrets: plens d’insuficiències, d’ab-
negació, de tares, de grandesa, en una 
paraula, terriblement humans i, per 
humans, vàlids. Vida i política brollen

de la sang dels personatges de Wesker 
tal com ell diu: sense cap distinció. 
Els vint anys que separen 1936 de 1956 
assenyalen una corba ben marcada per 
als membres de la família Kahn i llurs 
amics; els qui en la primera d’aquestes 
dates són joves i creuen en el triomf 
de la classe obrera a l’Occident d’Eu-
ropa, en la darrera apareixen decebuts, 
fracassats, tant si han assolit d’ins- 
tal·lar-se dins la societat com si s’han 
mantingut fidels a les velles creences. 
Llurs fills no semblen ja disposats a 
seguir llur exemple; la confiança que 
tenen en un demà millor agafa uns 
vials diferents dels que seguiren llurs 
pares. I és que a través de la família 
Kahn el que veiem reflectit és el pro-
cés evolutiu seguit per la societat de 
l’Europa Occidental i sobretot, els can-
vis que aquest procés ha provocat en 
l’actitud de la classe treballadora. Les 
il·lusions del 1936 s’han convertit en can-
sament al cap de vint anys i les solu-
cions individuals, per altruistes que 
siguin, tendeixen a substituir les so-
lucions col·lectives.
A Tacte primer de Sopa de pollastre 
amb ordi, la família Kahn i els seus 
amics han de fer front a una manifes-
tació feixista de sir Oswald Mosley; 
un dels membres s’enrôla a les Briga-
des Internacionals per anar a lluitar

a Espanya; Hitler i Mussolini són al 
davant, imposants i amenaçadors. Hi 
ha uns enemies concrets; la immedia- 
tesa d’una lluita i, per tant, una posr 
sibilitat de victoria després de la quai, 
hom creu, el triomf de la classe treba-
lladora s’esdevindrà poc menys que 
d’una manera automàtica. El record 
de la revolució russa del 1917 és fresc 
per als comunistes d’Europa Occiden-
tal, i la Unió Soviètica és una realitat 
poc coneguda encara, però admirada i, 
no hi ha dubte, idealitzada. Tot fa 
creure, doncs, si més no als membres 
de la família Kahn, que el marxisme 
és un messianisme en vies de realitza-
ció i que ells el podran veure instau-
rat. La situació és ben diferent a Tacte 
segon: el triomf dels Aliats no ha estat 
pas el triomf de la classe obrera. A di-
ferència del que ocorregué el 1917 a 
Russia, hi ha, a l’Europa Occidental, 
Una burgesia poderosa que ha sortit 
de la guerra amb gran ímpetu. A la 
Gran Bretanya, els canvis que es pro-
dueixen no són pas els que la família 
Kahn esperava; la llüít-a ha fatigat la 
classe obrera i els sofriments passats 
fan que hom anheli la fi del caos i el 
retorn de Tordre, encara que aquest 
sigui Tordre burgès contra el qual ha-
via lluitat. Els partits revolucionaris 
no veuen augmentar de manera apre-
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ciable el nombre de llurs votants i el 
triomf electoral recau en el Partit Tre- 
ballista, partidari del pactisme amb la 
burgesia, d’una evolució gradual, lenta, 
en la qual els marxistes ortodoxos en-
treveuen el més perillós dels paranys 
capitalistes. En definitiva, la societat 
britànica es recupera de la guerra po-
sant en joc el vell ressort de l’afany 
de lucre i de la lliure competència en- 
quibits ara dins un marc ordenador 
purament extern. Dos nous esdeveni-
ments afecten la família Kahn en el 
tercer acte de Sopa de pollastre amb 
ordi: la societat de consum i la inva-
sió d’Hongria. La societat de consum 
apaivaga la reinvidicació obrera o, al-
menys, li lleva una gran part de sen-
tit revolucionari; l’obrer guanyarà més 
jornal si això representa que ha de 
consumir més, car això, l’únic que 
comportarà, serà d’accelerar la polit ja 
que fa funcionar el sistema capitalista. 
Per la seva banda la invasió d’Hongria 
acaba, en amplis sectors del proleta-
riat, la idealització de la Unió 
Soviètica; hom no considera, o no vol 
considerar, el pragmatisme imposat 
per la divisió del món en dos blocs an-
tagònics. El sentimentalisme o, si ho 
preferim, l’humanisme de la classe 
obrera no admet una imatge del so-
cialisme soviètic distinta d’aquella que 
s’havia forjat.
Davant aquest cúmul de circumstàn-
cies, les reaccions dels membres de la 
família Kahn són diverses: Harry, el 
pare, ofegat en la seva pròpia covar-

dia, és un ésser contradictori que ara 
es troba derrotat moralment i física. 
Ada, la filla, ha arribat a la conclusió 
que la revolució industrial ha estat el 
gran .mal de la humanitat i creu en 
una societat rural i arcaica, en el si 
de la qual es disposa a començar una 
nova vida. Ronnie sembla abatut, des-
coratjat. Només Sarah, la mare, con-
serva incòlume la fe en el triomf final 
dels ideals pels quals ha sacrificat la 
seva vida, i quan hom li retreu que la 
Unió Soviètica ha traït la causa del 
socialisme replica amb excitació: «He 
de renunciar a l’electricitat si el lam-
pista que he cridat em fa saltar els 
ploms en lloc de reparar-los? Per això 
m’he de quedar sense llum?» I és ella 
qui tanca l’obra amb aquest crit adre-
çat al seu fill: «Et moriràs, si no et 
preocupes et moriràs... Si renuncies a 
lluitar et moriràs!»
Wesker és tot el contrari d’un teòric, 
és un narrador extraordinàriament lú-
cid que parteix sempre de la realitat. 
Però d’aquell tros de la realitat que a 
ell el preocupa de debò perquè és el 
seu: el de la seva classe. «Hi ha exten-
sos fragments del meus drames —ha 
escrit— qüe són pura invenció, però 
no sé si sabria escriure sense utilitzar,' 
com si fos una àncora, la meva pròpia 
experiència. Això em preocupa molt. 
I per això desitjo treballar una altra, 
vegada en una cuina o en la bastida 
d’un édifier en construcció. El millor 
de la meva obra, ho he escrit sempre 
mentre tenia una feina d’aquest tipus.»

A través dels personatges de Sopa de 
pollastre amb ordi són molts els pro-
blemes que resten suggerits; en efecte, t, 
si Wesker no és un teòric, això no vol 
pas dir que la realitat que ell historia 
no pugui ésser teoritzada. Una exegesi 
de la seva trilogia hauria de recolzar- 
se, precisament, sobre un sòlid bagat-
ge ideològic capaç d’interpretar les ac-
tituds de cada un dels membres de la 
família Kahn.
Sopa de pollastre amb ordi esbossa el 
fracàs de la classe obrera de la Gran 
Bretanya, i, per extensió, de la classe 
obrera a l’Europa Occidental, en l’in-
tent d’imposar a la societat la seva f 
pròpia dinàmica d’una manera efec-
tiva o, dit en altres paraules, d’una 
manera revolucionària. Si el fracàs és 
provisional o definitiu, Wesker no ho 
insinua perquè la seva tasca és la d’un 
cronista i no la d’un profeta. Ens mos-
tra, això sí, la paradoxa d’unes orga-
nitzacions que han estat concebudes 
per a aplegar els esforços de tota una 
classe i només han aconseguit d’en- 
rolar-ne un percentatge exigu per di-
missió de la resta. En aquesta cir-
cumstància, que és un fet inqüestio-
nable, ¿fins a quin punt la lluita, amb 
els procediments amb què ara està 
plantejada, no es converteix en un 
miratge, en una justificació alienadora 
per a aquells qui piquen de mans per 
aixecar onades enmig d’unes aigües 
que semblen tràgicament entollades? 
Sarah, la dona que mai no permetrà , 
que la seva fe trontolli, ¿és un exem-
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ple a seguir o. a compadir? En última 
instància l’inconformisme és una vir-
tut en una societat que pretén de mas- 
sificar l’home, però és una virtut ino-
perant si no assoleix de saltar de l’in-
dividu a la col·lectivitat. Deu anys des-
prés de Sopa de pollastre amb ordi, 
el desllorigador no ha estat trobat en-
cara per a les floren ts i satisfetes so-
cietats de l’Europa dels nostres dies. 
Cal agrair al Grup Esperit haver portat 
als nostres escenaris una obra tan ri-
ca i tan complexa com Sopa de pollas-
tre amb ordi. Als nostres escenaris, 
en plural, perquè d’ençà de la seva es-
trena l’obra és passejada ininterrom-
pudament cap a aquell sector de públic 
que ha de trobar-hi més motius de re-
flexió. Actors novells en la seva majo-
ria els components del Grup Esperit, 
un cop en possessió de l’excel·lent tra-
ducció de Manuel de Pedrolo, han re-
captat la col·laboració d’un director 
capaç de fer surar la densitat del text 
han encarregat el muntatge a Josep 
M. Segarra. En gran part hom deu a 
Josep M. Segarra el to de dignitat as-
solit per Sopa de pollastre amb ordi: 
el ritme de cada escena, la cura i pre-
cisió dels moviments i la contenció 
d’uns actors el perill dels quals era la 
propensió a l’efectisme fàcil, al. crit, 
que haurien pogut fer derivar el drama 
de Wesker, tan tens, tan carregat d’in-
timitat, cap al pedregar del melodra-
ma. No va succeir així. I dins la tònica 
general de correcció hem de remarcar 
la interpretació d'Anna Bosch (Sarah), 
Mercè A. Boada (Cissie Kahn) i Conxi-
ta Torrent (Ada Kahn).

TEATRE ESTRANGER

DAS SCHOSS (EL CASTELL) 
de Franz Kafka (Romea, 29-X)

Feia molts anys que una companyia 
alemanya no visitava Barcelona. Per 
aquest motiu i perquè el teatre germà-
nic és un dels que avui compten a Eu-
ropa, la visita de la companyia Die 
Brücke va despertar una certa expec-
tació. Das schloss, de Franz Kafka, no 
és una novetat; la novel·la de l’escrip-
tor txec ha estat a bastament divul-
gada entre nosaltres en edicions fran-
ceses i sud-americanes i l’adaptació es-
cènica de Max Brod no li afegia, en 
principi, cap incentiu. Sens dubte hau-
ríem preferit una peça dramàtica més 
actual, que no necessités les difícils 
manipulacions que ha de sofrir sempre 
una obra narrativa per a ésser posada 
en llenguatge teatral, manipulacions en 
el transcurs de les quals acostuma a 
perdre bona part dels seus valors pri-
mitius i, rarament, a guanyar-ne de 
nous. Das schloss és molt lluny de 
constituir una excepció.
Die Brücke arribà a Barcelona sota els 
auspicis de l’Institut Alemany de Cultu-
ra; es tracta d’una formació subvencio-
nada pel Govern de l’Alemanya Fede-
ral i que, en certa manera, li fa d'am-
baixada artística itinerant. Per a infor- 
mar-nos de la progressiva empenta de 
la companyia, en els fulls de propa-
ganda que hom ens féu a mans abans 
de la representació, se’ns deia que men-
tre l’any 1962 els actors de Die Brücke

El Castell, de Kafka, al Romea (foto: Barceló).

recorregueren 48.000 quilòmetres en 
vuit mesos de tournée, el 1968, només 
en quatre mesos i disset dies, en recor-
regueren 86.000. Ignorem, és clar, si 
l’augment de velocitat fou correlatiu 
a un augment de qualitat; pel que vam 
poder veure al Teatre Romea Die 
Brücke és una formació correcta —ca-
paç de deixar constància d’una tradi-
ció dramàtica, d’assabentar-nos d’un 
nivell tècnic estimable, que és la tòni-
ca del teatre alemany— però res més 
que correcta. A jutjar pel seu treball, 
Jochen Heyse, que signava la direcció 
de Das schloss, és un artesà aplicat 
però no un creador; no hi ha rastre 
de fantasia en el muntatge d’una peça 
en la quaf la consecució de l’ambient 
havia d’ésser un dels factors essencials 
per a mostrar allò que el món és per 
a Kafka: un misteri incomprensible, 
una realitat impenetrable. La inter-
pretació fou d’una gran homogenéitat 
si exceptuem la de Peter Lieck, un ac-
tor massa tou, massa extrovertit i afec-
cionat al divisme, que no va encaixar 
en el paper de K., el torturat protago-
nista de Das schloss.

RECITAL BERTA SINGERMAN
(Romea, 3-XI)

Com els Harlem Globetrotters, com el 
Circ Krone, Berta Singerman visita 
periòdicament Barcelona des de temps 
que, si l’expressió m’és permesa, po-
dríem qualificar d’immemorials. Vull 
dir amb això que Berta Singerman for-
ma part del cens d’atraccions interna-
cionals, el mercat de les quals és prou 
ampli per a permetre’ls un tràfec ro-
tatiu i constant. Unes atraccions que 
's’han desprès del sòl natiu i que han 
esdevingut d’arrelament problemàtic; 
per tant, al cap dels anys, de proble-
màtica autenticitat. Hom diria que el 
més gran mèrit de Berta Singerman 
és el de ni renovar-se ni morir. La re-
citadora argentina actua en el present 
de la mateixa manera que podia fer-

ho cinquanta o seixanta anys enrera; 
veure-la a l’escenari és com contemplar 
en sonor —aspiració impossible!— una 
pel·lícula de Francesca Bertini o de 
Bebé Daniels i entrar en contacte amb 
tota una època, amb tota una escala 
de valors —la propugnada pel Moder-
nisme— que constitueix el món camp 
dels nostres pares.
El més remarcable del cas Berta Sin-
german és la plenitud de facultats fí-
siques que ha conservat l’artista mal-
grat l’edat: el seu posat és segur, do-
minador, la seva veu potent i dúctil 
pot ésser modulada a voluntat, la seva 
gimnàstica és enèrgica, i es mostra 
capaç de resistir un recital de dues 
hores llargues sense que es faci visi-
ble el menor símptoma de fatiga. Això, 
cal aclarir-ho, perquè el cas de Berta 
Singerman —a la ratlla de la vuitan-
tena, sembla— no és el de la velleta 
que viu del rèdit d’una fama i unes 
aptituds periclitades. Berta Singerman 
continua omplint l’escenari eUa tota 
sola perquè Berta Singerman és, ara 
més que mai, tot un espectacle. Ja no 
deu quedar al món cap persona que 
reciti com Berta Singerman i que, a 
més a més, ho faci amb el seu aplom. 
Amb un vestit blanc que li arriba fins 
als peus, cenyit, i unes mànigues que 
gairebé arrosseguen per terra de tan 
amples, amb uns anells escandalosos 
als dits, amb uns ulls blaus per ves- 
sament de rimel, amb una perruca de 
color castany molt ben retallada, que 
l’artista ha d’encastar-se de bell nou al 
final de cada poema, Berta Singerman 
es lliura als exercicis guturals més vis-
tosos, es preocupa pels plecs de la 
roba —alguns poemes requereixen, es 
veu, que l’artista s'agafi la vora de les 
mànigues al coll del vestit, com els 
barbers quan posen el pitet a llurs 
clients, amb la qual cosa aconsegueix 
una mena de ventall que utilitza per a 
orejar perillosament els espectadors 
deies primeres files— i interpreta suc-
cessivament tots els papers de l’auca, 
i més que n’hi haguessin.
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