
El 30 de novembre de 1971 TVE difon el muntatge que Antoni Cbic 
ha fet de Sóc el defecte de Manuel de Pedrolo.

teatre de Pedrolo
SOC EL DEFECTE de Manuel 
de Pedrolo. Editorial Moll, Pal
ma de Mallorca 1975.
En aquest llibre s’apleguen tres 
obres de teatre: Pell vella al fons 
del pou (1957), Algú a l’altre cap 
de la peça (1959) i Sóc el defecte 
(1959), que dóna títol al llibre.
Les tres obres entren dins la temà
tica del teatre de l’absurd i són 
denses en idees, ben estructurades 
i amb recursos ben trobats per a 
donar agilitat a la gravidesa del 
tema. No oblidem, però, que ja fa 
més de quinze anys que han estat 
escrites, i la problemàtica massa rí
gida de l’absurd existencial, a ho
res d’ara, ja ha esdevingut un tòpic. 
Més exacte: les idees expressades 
en aquest tipus de teatre (i gairebé 
només hi compten les idees) no ens 
diuen res de nou, i la metafísica 
que hi podem trobar, crec que ha 
entrat en franca decadència: aquells 
«descobriments» que fa vint o tren
ta anys ens semblaven d’una pro
funditat de pensament que feia fe
redat —-«per què hi ha quelcom 
i no, més aviat, no-res?», deia, em 
penso, Heidegger—, avui més aviat 
resulten d’un primari desesperant. 
Per això, davant aquestes obres, 
fóra més adient de fer-ne la crítica 
històrica que no pas la del contin
gut. De tota manera, no fa gaire 
temps, Roland Barthes ha profe
titzat que aviat tindrà lloc una re- 
descoberta de l’existencialisme sar- 
trià per part de les generacions 
més joves. Per si de cas, passo a 
enumerar alguns dels tòpics més 
importants, arrencats de la lectura 
de les tres obres de Pedrolo o sug
gerits per aquesta lectura:
Tots som presoners d’una situació 
—l’existència— inexplicable. Ningú 
no pot fer res per a sortir-ne. I, a

més, estem incomunicats, sols, amb 
els altres. Ningú no comprèn nin
gú... Cadascú és un «altre» per a 
aquells «altres». Fins i tot, hom 
pot estranyar-se que, precisament, 
sigui ell mateix. No hi ha un punt 
de referència: només tu; però tu 
canvies, et modifiques, envelleixes, 
i el punt es desplaça. Estem angoi
xats i tenim por perquè no sabem 
qui som, on anem i d’on venim, 
no sabem res; i qui no s’angoixa 
és perquè els costums i les conven
cions no li deixen veure més en
llà del nas.
No hi ha escala de valors de cap 
tipus. Tot és subjectiu. Només la 
il·lusió que la vida té una finalitat 
ens fa desitjar de viure-la; però, 
quan se’n descobreix l’autoengany, 
el desig s’estronca i la vida perd el 
sentit. L’axioma és a la matemà
tica com la convenció a la societat, 
i és difícil posar-nos d’acord en 
l’eevidència» d’un axioma existen
cial.
No hi ha accions encertades o equi
vocades: hi ha accions. Tot allò 
que fem o «busquem» és provisio
nal, i per això la recerca no ser
veix per a res. Ni l’experiència d’al
tri no ens serveix de res. Com que 
tot és relatiu, hom no es pot pren
dre res seriosament.
La resultant entre l’angoixada me
tafísica existencial i l’altruisme su
blimat és una cosa enllepolida i lle- 
pissosa; exemples: el personatge 
Bla de Sóc el defecte, l’Autodidacte 
de La Nàusea, Albert Camus. L’Ho
me, en majúscula, no existeix; exis
teixen, com deia Sartre, en Pepet, 
el senyor Francesc, la Nati... i 
aquests sovint solen portar-nos pro
blemes o pertanyen a la mateixa 
categoria dels objectes. Etc.
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