
Peer Gynt, 
un llarg
i bell 
poema.

la injusticia de l’amor. La muller del saba- 
ter i el seu amant s’estimen romántica- 
ment, intensament, poéticament, i tot el 
primer acte és amarat de la poesía d'a- 
quest amor; pero al segon acte veiem que 
aixó representa la infelicitat del sabater, 
veiem la seva amargor davant la burla deis 
clowns, i al tercer acte el sabater mor. 
Aquest contrasentit entre l’amor i la mort 
que l’amor provoca suggereix una conclu- 
sió: l’absurd, en el seu sentit més cruel. 

Amb tot aixó entenem que el llenguatge 
brossiá descriu una línia de pensament 
que va des de la societat que li ha tocat 
de viure fins ais temes més universals. 
I ara cal veure de quina mena és el llen
guatge brossiá. Hom ha parlat d’un Brossa 
surrealista i, ara, amb l'estrena de Cavall 
al fons, també d’un Brossa realista o ádhuc 
costumista. De fet, l’autor utilitza un llen
guatge corréete, adient a la menestralía 
que descriu. Pero considerar Cavall al fons 
com un retrat de la vida i els costums de 
la menestralía fóra menystenir d’altres as- 
pectes, com la crítica social molt concreta 
contra el régim i la classe que representa: 
«Jo cree que els de dalt ho fan amb el 
propósit de fastiguejar els de baix (...) 
A aixó jo li dono el nom de venjanpa.» 
Una crítica que no oblida els aspectes 
concrets: el fútbol, el cinema, el sindica- 
lisme vertical... Aixó ens podria inclinar a 
qualificar l’obra de denúncia, pero al final, 
amb la immensa paráfrasi del vell, referida 
a la tragedia d'ell mateix i deis seus, l’au- 
tor s'escapa clarament de l’ámbit realista. 

El personatge surt de la mediocritat quo- 
tidiana I s'eleva en un discurs poétic, la 
historia de la mort del cavall blanc és 
la mort anímica d’una generació, la seva. 
El personatge es transcendeix, s'escriu ell 
mateix. Aquí está alió que Joan Brossa té 
de més auténticament surrealista: la trans- 
gressió de la quotidianitat, el trencament 
deis motiles expressius establerts, el bes- 
canvi de la rutina per la meravella. Aixó 
també es fa evident a El sabater i a d’al
tres obres d’aparenga més realista. Per 

dur a terme el seu projecte, Joan Brossa 
no necessita sortir del món on ha viscut 
sempre. Com afirma Arthur Terry, «lluny 
d'ésser un poeta hermétic, Brossa s’ha 
aprofundit en la cultura popular més que 
cap altre escriptor catalá contemporani», 
extrem que confirma Xavier Fábregas par- 
lant del seu teatre: «Brossa recull la vida 
quotidiana i els ambients on transcorre 
(...) Brossa té les arrels en un compromís 
polític.»

Recordem els personatges de les obres 
que hem comentat, o la rondalla popu
lar que canta el clown a El sabater. Alió 
realment diferent és la manera de mirar 
la realitat, la necessitat dañar més enllá 
de la rao com a métode d’exploració. 
Brossa mateix ha dit que aquesta dinámica 
el mena a mirar la realitat en tant que 
transformació, i d’aquí neix la creació ar
tística. L’equilibri és dialéctic, com diu 
Pere Gimferrer: «La comesa fonamental de 
la poesía brossiana ha estat en darrer 
terme la superado del cercle vicios que 
feia de l’avantguardisme i el realisme dues 
tendéncies irreconciliables.» No és aplica
ble, aixó i d’altres aspectes que hem vist, 
a tota la seva obra? Potser una bona ma
nera de descobrir l’esséncia de l’obra bros
siana fóra estudiar-la com a globalitat: al 
capdavall, així ha estat concebuda.
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PEER GYNT de Henrik Ibsen. Versió de 
Ventura Gassol i J. Puig i Ferreter. Amb 
Juanjo Puigcorbé, Angels Molí i Mercé 
Managuerra. Música d’Edvard Grieg. Direc- 
ció: Francesc NeHo. Producció del Centre 
Dramátic de la Generalitat. Barcelona, Tea
tre Romea, 12 de novembre.
Ibsen escrigué Peer Gynt el 1867, durant 
el seu exili voluntari a Itália. Tanmateix, el 
personatge, un deis més importants de la 
literatura europea del XIX, ja pertanyia a 
la tradició popular noruega, i Ibsen el re- 
prengué en uns moments en qué intentava 
donar resposta ais seus propis problemes. 

Peer Gynt és el personatge que cerca la 
seva propia identitat, un jo íntim que no- 
més trabará al final de la seva vida, amb 
el retorn a casa i el retrobament amb 
Solveig, encarnado alhora del mite de l’es- 
posa, la mare i la verge. Peer Gynt és 
l'egoista que no dubta al moment d'em- 
prendre les accions que creu que li dona
ran la independencia, ¡'oportunista que creu 
haver arribat a «ser ell mateix», i que 
solament arriba a «bastar-se ell mateix». 
Els únics elements que vinculen Peer Gynt 
a la realitat són Aase, la mare, i Solveig, 
l'esposa. Aase és somiadora com el seu 
fill, i sagrada d’escoltar les histories me- 
ravelloses que ell li explica, pero está 
prou arrelada a la térra per a saber que 
el món de Peer Gynt és fantasía. Solveig, 
que reemplaca Aase quan mor, esperará 
fidelment fins al final I fará retrobar la 
identitat, a la térra, a l’heroi errant. La 
rebellió de Peer Gynt contra el món real 
es tanca amb el retorn ais orígens.

A Peer Gynt trobem el món del romanti
cismo, des del bosc encantat fins al símbol 
encarnat per Solveig, tot integrat en un 
poema épic que narra la revolta contra el 
destí i la recerca de la llibertat.
L’espectacle del Centre Dramátic de la Ge
neralitat, que ofereix per primera vegada 
l’obra d'lbsen en la traducció de 1936, bé 
que no recull el text complet dura quatre 
hores ¡largues, que arriben a fer-se difícils 
de pair, malgrat la bellesa del poema.

Amb tot i el gran nombre d’intérprets que 
apareixen a l’escenari, Peer Gynt és prác- 
ticament una obra d’un sol actor; Juanjo 
Puigcorbé hi fa un bon paper, pero cap al 
final se li aprecien els símptomes de can- 
sament. Val a dir també que de vegades 
la seva figura es perd dins la grandilo- 
qüéncia de l’escenografia, de tall un xic 
wagneriá, que volent ser fidel a la ¡dea de 
teatre romántic dona una nova dimensió 
a l’escenari del Romea, i té efectes real
ment colpidors, pero no afavoreix Factor 
que ha de suportar el pes del muntatge. 
Aquí potser estaría el problema central de 
l’escenificació: ¡'espectador en ocasions és 
més arrossegat pels efectes escenográfics 
que pels actors. Un deis encerts, en canvi, 
és la música de Grieg, ben interpretada 
en directe, i amb un enregistrament de la 
veu de Carme Bustamante.

Potser falta encara una mica de rodatge 
al Peer Gynt que hem pogut veure; que 
cadascú arribi a connectar perfectament 
amb el seu personatge i tro'bi el punt just 
de la interpretació. La intenció de l’espec- 
tacle és interessant, pero desmesurada peí 
que fa a la llargária; o potser hi ha una 
manca de continu'ítat en la tensió dramá
tica, que fa que l’interés de ¡'espectador 
decaigui a les dues ultimes hores. Fos 
com fos, cal reconéixer la feina de Juanjo 
Puigcorbé, aguantant el pes d’un perso
natge com Peer Gynt durant quatre hores: 
és una prova difícil per a qualsevol actor.
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