
Aquesta “terra de ningú” a què fa re-
ferència el títol és l’espai on viuen els 
dos protagonistes. No és, però, un espai 
material, familiar o social, sinó l’espai 
vital –erm, sense companyia– fruit de la 
vacuïtat de les seves relacions amb els 
altres i, en el fons, amb ells mateixos: 
un desert moral pel qual deambulen –in-
conscients– erràtics i egocèntrics. Una 
terra, diu el text, “glacial... silenciosa”. 
És impressionant la manera com Harold 
Pinter transforma una trobada conven-
cional entre dos homes en una clara 
expressió de la incomunicació i de l’aïlla-
ment. Aquesta és, em sembla, la “terra 
de ningú”.

L’acció consisteix en el diàleg entre 
Hirst, un home ric, malcarat i prepotent, i 
Spooner –l’altra cara de la moneda– una 
persona servil, tortuosa, educadíssima, 
hipòcrita i fracassada. L’un i l’altre parlen 
tot el temps, sense escoltar-se. L’obra, 
però, no s’orienta a buscar-ne las causes 
o a encuriosir-nos amb l’evolució de la 
situació que s’ha creat en escena. Ben 
al contrari, Pinter dóna al conjunt un 
clima deliberadament intemporal, defuig 

reduir l’acció dramàtica a una anècdota 
per significativa que sigui i, així, sembla 
invitar-nos a contemplar com és la condi-
ció humana o, més exactament, a mirar 
l’expressió literària –sense peatges rea-
listes, vull dir– del patètic egocentrisme 
dels homes.  

Amb aquesta orientació, l’argument no 
ultrapassa els límits d’una visita –gratuï-
ta, sense conseqüències– de Spooner a 
Hirst un vespre d’estiu en què no passa 

gairebé res. El diàleg que mantenen, 
d’altra banda, no respon a una dialèctica 
racional –l’obra fa pensar en el teatre de 
l’absurd– sinó, més aviat, a preguntes 
i respostes inconnexes en una situació 
descontrolada pel fet que els dos perso-
natges beuen tot el whisky que els cap al 
cos. En conseqüència, els seus diàlegs 
es converteixen en monòlegs autistes, 
indiferents al que diu l’altre. I com a 
signe d’aquesta indiferència, només cal 
observar com reacciona Spooner quan 
Hirst li confessa que, fa temps, havia tin-
gut una tòrrida relació amb la seva dona. 
No hi ha reacció i el que impressiona al 
lector no és l’anècdota de l’adulteri sinó 
el silenci.  

Ajuda també a aquesta percepció de 
l’obra, que els dos personatges tan si-
milars en el seu capteniment, siguin, de 
fet, tan diferents: si Hirst té un currículum 
eròtic notable, de Spooner només conei-
xem la seva relació amb una dona que 
“no desitjava en absolut una relació com-
pleta”; si Hirst és un poeta més o menys 
reconegut, Spooner es vanta de tertúlies 
intel·lectuals en un pub en el qual, de fet, 
no fa més que “recollir gerres de cerve-
sa”. Si Hirst exhibeix una certa vitalitat, 
Spooner, ressentit i llagoter, s’arrossega, 
impotent, per la vida. 

I, per reblar el clau, dos personatges 
secundaris, servidors de Hirst, mostren 
el contrapunt –divertit– del panorama que 
he descrit: Brigs i Foster no són educa-
díssims sinó descaradament malparlats, 
però són també francs i autèntics: diuen 
brutalment el que pensen, i escolten i 
responen. Tot això, certament, es podria 
haver escrit bé o malament, però, en el 
cas de Pinter, l’escriptura és òptima. 

La traducció de Joan Sellent –tota una 
garantia– és esplèndida amb un català 
directe, viu i expressiu. Certament, Terra 
de ningú s’ha de veure en un escenari 
com l’hem pogut veure en una magnífica 
producció, dirigida per Xavier Albertí, al 
TNC. Estava ple, em diuen, cada dia. De 
tota manera he sentit més d’una vegada 
que alguns espectadors no havien entès 
el que havien vist. Potser hauria valgut 
la pena que els papers que es repartien 
abans de la representació, a més d’in-
formar àmpliament de les fonts del text, 
haguessin subratllat el sentit de l’obra. 
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