
/'

..JOSGP VA LLV'E.R.t:>LJ

,

-- -----------

Manuel de Pedrolo poligraf, �.==========�

va conrear la narrativa i el' teatre primordialment,
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- generes-
que ',. m�J_grat 1:' .�1 t e r-nanca de-
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- el mi t j�
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tot i que a1 s s eus ami e s sol La co ITlenba.r--Los ��-!!t\�aE:::3'�'�)�a:�-!l�t�r�a��Tv�"e�g�a�_�d�9:
f ,

cLe.cJvS� de l' e.scripto'r
-

era la concreci� i la-vio1encia interna de la poesia •

•2......?..t ....3.t......p..?.t�?�S�, Pedrol0 va trobar en e1 �atre

un camp exce1�ent,i en dos nivells : e1 de la pura creaci6 de con-

flictes,--e�.s:t'enci.tns,- ;;pi�f�s, ·'C·;rCk-tfQ.?",,-,� , i el del reflex social
-

� -,.-� -
--

.7

i politic, l'eterna tensi6 entre el poder6s i el sotmes, l\indecis

i l'abassegador, fuN'. el dubitatiu i el temerari, l'autorita1'i

i cruel contra el indefens i 0 el rebel sense efecte ( no podem

parlar del rebel sense causa , aqui )

Aquest segon vessant , que venia com l'anell al dit



per simbolitza reflectir ,amb llaparenga de simbols mes generals,

ma situaci6 que tots els subdits del regim politic anterior vlJiem)
molt particularment als dels no�tres rodals , ell mateix va frenar-

10 un poquet, perq� esdevenia massa evftnt, tot i la seva especta-

cularitat i poder de convocatbria : aixi,doncs, peces com Aguesta

nit tanquem 0 Homes i No, per la facilitat amb que podien ser assu-

mides, representen , en el terreny de llexigencia pedrolina,f�es

que, a la llarga prendran mes pes pamfletari,en elJtntit etimolbgic
)

del mot, que no nuclear en la ?'ioj� _

de 11 autor_ �obre_ � e$Put"c::uLn-;
Que PedrolQ pensava molt en llespect6dor.

nega�� Deia,a mes, que no entenia els resorts de l'exit teatral •••

naturalment que no,no els enten cap dramaturg,si ao es que daval1i

a tirar carn a La fera. tn aquest sentitell havLa hagut de �*ay'\.,car:.
.�

-. � '" i les sol.lici tacions dels "medLado r-s de 11 exit If, com
---

��
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aquell membre de l'oficina del censor que Ii vingue a dir que estava.

destinat a veure l1tombades" -terme estudiantil - les seves peces de

teatre,m.e.ntre tinguessin aquella e£ig�ncia i altura. : que en teatre

catal� el que havia de fer e� vOdevils,que li serien aprovats immedia-

tamemt,i obtindrien el passi mes clamor6s de part de la censura. Toixa

pr�posici6, indigna ,si no cinica,que el propi Pedrolo �B prenia amb

amarga ironia.

El cas de Pedrolo davant el public transporta a l'extrem la situaci6

dels nostres autors teatrals en aquelles dues d�cades dels mitjans dels

cinquanta a mitjans dels setanta, quan el teatre en catal� havia de

viure de sessions Uniques, guanwar-se molt esforqadament els permisos

precisament per a una Unica sessi6 i, en el cas d'alguns escrip-
-

tors, topar una i altra vegada amb el m� mes esp�s. Es el que podriem



-

� en vida �,,,-l
' autor, i que tant de desengaIP.y en deriv�s

qualificar de censura individualitzada,que s'afegia a la censura gene-

ral. Un cas anterior, no nom�s en teatre, fou el de Josep Maria Fblch

i Torres: negativa total rodona a obtenir permisos durant malt de temps,

practicament els darrers anys de la vida del bonbomi6s autor. sa Pedro
....

\_-?ero10 hagu�s pret�s de fer tot el que va fe�deu anys m�s enrere,el refus
/

censorial hauria estat absolutj en les circumstan�es temporals que ell

va provar de treure endavant el seu teatre, es va trobar que li tenien

�

el dit ficat a l'ull. D'aqu\t que tan poc grua.x d'espectadors tingu�s

-,

dels tempteigs dramatics. Precisament en el terreny de la litera-

tura esc�nica es on eI contacte i difus�6 son mes primariament necessa-

ris, on el piblic esdeve del tot vital.



Un altre factor a considerar per a la dificultat de Pedrolo a veure

les seve5 obres dalt

sense lligam�
de l'escenari era la propia naturalesa de l'autor,

" d_' La, fat'�ndula . "

d 1 1
.

men -=�', r-eaca a e i.xa r e a c o sca , ancapao
�.- -�

de fer una gesti6,fora de redactar alguna nota escrita,abhor:eent de les

discussions contractuals,i desavesat de conviure amb actors i dire�tors.
I

El contrast amb escrip

tors me s de carrer i bamba1ines, com Josep Maria Benet 0 Jordi .TeLxt._
- =--

�CJera total.Es a dir, ��__� tot i desitjar d'estrenar, Pedrol�
,____

t
.

11 t d l' t··t t d"1 fenoment .

b 'des man enaa a unya e opera ava: a. e _-_. 'tea re, � aca ava coriaa e-
-"'-__.

rant-lo un text meso Es quedava en e1 text. Ni cal dir, perOt que quan

era estrenada una de les seves peces, posava tota l'atenci6 a veure'n



els resultats. Ara be, molt rece16s i encongit sobre la possibilitat que

a.Ll.b acabe s pr-enenj-: gr-unx ,

hI b d P d 1 °b tot
0 ��� 0

1� gunes 0 res e· e ro 0 van ar-ra ar a cons t a u�r··_
� �

2""--�' ,). es
�

- --_

representacions,dins la migradesa del temps, foren d1una carta continuY-

tat: es el cas d'Hames i No. Per altra ban.da, Homes i N'o va veure 18. con-

"

<uf\"�.ncie. d I
una companyia d I

una certa estabili t.a t , l' ADB, que havd.a creat

un grup d'actors i�tenia d'altres
__

, que en diriem visit�ts
J

rrat Carulla i un jovenissim Josep Maria Flotats,entre d'altres. L'ADB

Montse-

estudiada en un treball llarg i documentat de Jordi Coca, li havia es-
,�

trenat Cruma i despres Hbmes i No. Havien presenciat aquestes estrenes

suficient nombre d'espectadors qualificats perqu� estenguessin la fama

i el bon nom dt fun autor prou s;�gular que a m�s a m�s es doblava..... ..,.. , (9_ � . � ,
. en

novel.lista cada cop m�s fam6s. Alguns components del public de segona



,_.

espectadors de les session'S inicials,podien fins i tot arribar a creure

glopada, -els que veien les escasses obres de Pedrolo en segona ins-

t�ncia, atrets per l'admirada consideraci6 que els havien transm�s els

qQe Pedrolo � .s'havia posat a fer teatre ,despres dels seus ja forts
,-

�xits co m a novel.lista. Em sembla ,a mes, desorientadora La seva deela-

raei6 que era. " un novel.lista que circustancialment ha eserit unes

quantes pe e e s dramatiques". A Pedz-o Ilo el teatre Ii interessava eobre, _
f

tot pel que tenia de compressio, de capacitat i disposici6 d'engegar

un reflex de les contradiecions ,llui tes i /Jt&fKWJ:(�marrades ;_= :.: <;.

---
....,. ,..:::..�:--:... ..

,_

;-: -;1'\:�.:_. i encerts parcials dels humans "
• No es pot aceeptar, em sembla

��
a ma , en. un autor conseient del seu quefer com lPedrol'o, una separaci6

a categoria de sagona produeci6, produeci6 de cap de setmana,un xic

a Is ventafos�del seu teatre en cornparaei6 a la produeci6 novel.lesea.



-
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I enalguna banda he llegit,no s' ara si reflectint frases seves 0 com

opini6 d'algun estudi6s,que es decant� m�s a la novel ',la en veure

que costava tantissim d'esforg arribar a col.locar un text damunt un

,

escenari. Costava, repetim-ho, per 180 censura, per le, manca d estructura

productiva i impossibilitat d'una politica teatral amb ajuts institu�

cionals,i per la inexistencia d'un public; en tot cas si hi era, estava.
I p���

desavesat de fer cap esforg davaht la novetat. Public per public tenia

el lector, que Ii fou fidel d'entrada; els joves es passaven les novel.

les �e Pedrolo, el sediment de consideracid digue�'-ne social augmentava

tan bon punt afegiem una nova novel.la del targari an prestatge. En na-

rrativa Pedrolo es trobava que podia anar confegint una producci6 conti-

nuada,-ben cart que obligada a apareixer a saldrocades iamb desnivells

I d ..
f
-

temporals d e J.cJ.�'\', pero podia fer-la, i de ca da volum en treia moral



Per altra banda, Pe dr-eLo ezsa conscient ,com ho eren tots els que

per a escriure el segUent • Les temptatives de teatre foren moltes menys,

ha.gu� de buscar una tecnica que el satisf�s,i fos adient al tipus de con-

flictes que oferia, tot plegat uaa novetat per a ell, perb, sobretot,una

incognita' per al public possible.

T t b t t t· t d' b ;<,(·to». • cuas L totes 'Itlf. 1o am 0, aqu es a va.n ena 0 res es �...,..._'" �...J �.\ -� eua te-aes - a.e manue

de Pedrolo, s6n suficients �t�(I�m�s en considerac i6 .eL nembre , per a

.

t 1
' "'1- •

t
. (i._.��t:.aJ:- d >-t

.

E � .

s� uar- 0 ; en un .panoz-ams a ez-ar-a com :: au or r-ama a c , s me s , sa
-./

Pedrolo no hagu�s estat narrador , seria, dins de les histbries de la

,�
11i teratura, un dramaturg "

"

pel gruix de La producci6Fla qual cal-

dria afegir les otores destruides per ell en u.n periode determinat ini-

cial i dubitatiu.

provaven d'aixecar el caparr6 els anys seixanta,de l'absurd joc de la



censura, en el seu cas aplicada �d�v-ectament de mane ra person';Li tzada
" .. ..--.....£1/17. bl'l:vn(:__ d' . 11

era un objectiu\ de la censura - d;�uSoc estrafolari,zig-zague_
/

-Pedrolo

�t i sense criteris altres que els d'entorpir-
.'

el normal caml. de con
-

solidaciO' de o La litera tura ca talana en to� els seus caLr-e s , Ara

be, Pedrolo anava guanyant lectors perqu� la produccm6 narrativa tenia

. ..-:UmDIe_ .
llibreter

un mecanisme mes,--
..!-

per GI,rrjbar aL poble edl. tor, '"'--:_-� )lector

quasi era una cadena d'un a un • El teatre requeria molt mes, primer

que tot una continu!tat: el text teatral necessita disposar d'una tempo_

rada 0 d'una temporadeta, no pot consolidar-se en el public si aquest

es esc�s i nomes hi ha una representaci6 ammmmmmmm un sol dia dels 300
• A,'

, ec. Q')1,{)�,�
�ue te l'any.I li cal tot�una carcassaym;c�nl.ca, sala, tra��ia, llums/

vestits, a�icat tot damunt un magma,que s6n als actors, que poden fer

fallida, als quals tanmateix, demanar-los i
'

esforq .:_'J.e posarr en peu

una producci6 dram�tica per una sola nit,-excepcionalment repetida en



De public, dones, �s inexacte parlar-ne, en termes de teatre: no hi

un sL tre indret al cap d' uns meso;; �s realment fort. b. els anys de

mes conspicua producci6 de teatre de Pedrolo les dificultats eren aques-. ,
I

tes: perc de totes em sembla a ma , en La distanciaJ que La m� "aclapara-

dora era precisament La Laext s tenc ta d '

un. Y"_../�ecA:a�C�OT:�:�F-\'\"·\"''t4 t�
-

-_

..e-rd_�constant,conti��t. El desavesament de 1a gent a anar al teatr� LLevat

dels assidus ales peces de consum -de cap ma.nera comparable al que

els anglesos en diuen teatre de repertori, sin6 a um nivell m�s !r-��-

i els assidus, per I' altre pol, de les sessions miques, el teatre

experimental,els grups estudiantils,i tota la petita i heroica bullida

• d'una progressia alguns membres de la qual intuien la �......'da..t urgencia

de trobar WlS fonaments ROUS per al teatre catal�,quelcom que s'adigues

a un m6n al qual per raons de la guerra i postguerra entravem amb retard.



e s dscan.Caven per "', produccions de m�s consum i els nous
-, " mi tjans, I

I
___J

havia espeetadors ,i els obstacles censorials,de permisos, jijgiM&&itaris
i fins l'incipient desenvolupament eeonbmic de tot el pais a.llunyava.

del teatre renovador un determinat gruix de possibles espectadors que ja

'"

colt\� era
__

� La televisi6.
-.. -........----v-,_-�

I no pas exactament La te1evisi6 co m a mi t j� propi la televisi6 com

a substitutiu del teatre ,
_ per la posada en escena televisiva de

peces teatra,ls, ma1auradame�t amb lao teJid�ncia a fer-ho nome s amb 1s.
I _."-............,,. ; _� .' <- __ .�

com�dia 0 ,en molt comptats casos en � amb obres del teatre cl�ssic

universal. Jb no tinc ara l'index de Pedrolos fets per televisi6,i en

recordo Unicament dos : S6c e1 defecte i Hbmes i No. No crec que n'hi

hagi
l'
gaires m�s • Aixi,doncs, Pedro10 quedava exclbs d'arribar a

intrigar,com autor de teatre, l'espectador de televisi6 •



en passar ad' al tres paisos; deix�t I' activi ta t teatral (Josep Mil]J�s-

(' // II
.10 no diria tant la gent no va 2.1 teatre com La gent :rao esta educada per

ij

al teatre. Enric Gallen ha provat de situar les mancances del teatre ca-

tal� en La postguerra en les coordenades reals de ��..-1�_9- ·Ui...t..v.l�. Des d '

una prohibici6 total de fer teatre elll eatala que s'inicia el 1939 �Els

Pastorets nomes podien representar-se en ambient religi6s i familiar;-

fins a l'exili de molts dramaturgs que)o be escrivien sense referencies

ni possibilitat de representar ( Ambromi Carri6l'l ,Ramon V;inyes),o havi en

Haurell ). Des de la deseonnexi6 amb el teatre que es feia arreu del m6nl--

BE.UTI. �,.."..._�- ',Gran Bretanya, Franga-;entre d'a.ltres z-aons per-que no
-

---�_.-�

es podien traduir obres de fora ••����a 1958,fins a la preponde._

r�ncia de 13. llengua castellana que arribava a desa��_�el public
d'escoltar catal� •



orientaci6,buscant una radicalitat i una essencialit@t

����
/

simbolitzaria. Pedrolo, J1a en ra :5 en La deca.da dels 6 o.

, -
tend�nci� que

Tot amb tot les activitats del teatre catal� es reprenen el 1946,acabada

la guerra amb la victbria aliada, perb Ii cal cercar un cami • Em tria

tres :a)el tradicional, sa i.ne t , comedd,a populista, drama f�ci1 b) intent

d1un teatre m�s comprom�s esteticament i educador del public -i en aquest

terreny Sagarra un temps i Joan Oliver van jugar fort. I�anVi tota.l dt

Tot aix� forma una seccio del mapa: hi ha dtaltres dades a tenir en

compte : a) comen98. la davallada fisica del teatre,de 1a sala,que passa

a fer cinema :la liista d'antics teatres que col.loquen pantalla 6s ben

llarga; b) actors importants emigren a Madrid,perqu� economicament no

resulta fer teatre cata1�,i de subvencions no cal ni par1ar-ne encara en

\.J-- .�
plena dictadura i,de fet�ent de,a 1lengua. 0 emigren a Madrid 0 es

dediquen al doblatge en eastell�. A�pecte comereial, dons,ben fluix per



de bambalines com era, torn� als seus poemes dramatiis en vers

al teatre catal� .EI qual,tanmateix, troba encara manera de fer tempora-
,

des entre experimentals i convencionals a trav�s de l'Agrupaci6 DramQ-

tica de Barcelona, a La qual s
'
Lnccr-porea Joan Oliver

)
Salvador Espriu

o Ferran 3bldevila i que , juntament amb I' ,_I;APAG . �fa un servei de qua-

litat dins les coordenades de respecte � la forma esc�nica admesa.Amb

aixb proven tamb� de reeducar _ l'espectador. En aquest sentit,potser,

perb,fins i tot m's incisiujs'havien produit dues obres de Josep Maria

de S�garra quan tornat de l'exifrerigbrtit alhora de l'exili interior,

4������I'escenari. Significativament La Fortuna de Silvia i GalRtea

s6n un frac�s de public. Xiulets, desacord i acusacions de tratdoria,

acompanyaren Sagarra en aqQest intent de fer un teatre serios, culte i

alhora represensatiu del que es feia per l'ample m6n. Per aixb, home

- "",-



personal que de fet ja havia ell
o en prosa,i reprengue una tradicio

mateix estroRcat.

rtrCf r bo-finals de maig la revista «Destine» .va p�_blicar un editoria 1, Je
Nestor Lujan en el qual constatava la situacio escandalosa del iet\-

tre catala :

«( ... ) Tenemos, pues, en el teatro, por 10 general, WI sirnboto de:

la calidad espiritual de uri pueblo. Y hemos escrito por 10 gCII�
porque deseamos que Barcelona y Cataluita sean excepcum de �

regla, ya que es para echarse:a temblar- pensar: que a los catalanes
se nos midiera con el teatro cataldn que estd ofreciendo la sala espe

cializada en el, 0 sea, el Teatro Romea ( ... ) Cuando escriblmos est�
lineas, despues de amenazarnos con el estreno' de una obra titulada

L'escombra damunt la teulada d'uralita, de un autor valenciano, ha

parecido cambiar de opinion la empresa y estrenardn Ai Joan que

descarriles!, de nuestro viejo conocido y harto criticado Salvador Eo

navia. Estos dos titulos demuestran que en pocas ocasiones se podrti
llegar mas abajo en el uso de una de las mas antiguas y nobles diver

siones del hombre y deben ruborizar a cualquier cataldn que tenga
el rnenor sentido de la dignidad de una literatura ( ... ) creemos que el

Teatro Romea debiera tener un buen repertorio tradicional y repre

sentar, amen de los estrenos avalados con las mejores rejerencias,
las traducciones del teatro extranjero cldsico y moderno, que ajor
titnadamenie no faltan. Y que otros teatros pudieran alentar los es

trenos experimentales y devolver al teatro cataldri activo su antigua
y perdida dignidad ( ... )>>

i
j

I
I,
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L'ADB va aprofitar, naturalment, l'editorial de «Destine» i va pu

blicar a la mateixa revista, el 6 de juny de 1959, una carta de Joan

Oliver i una altra de Frederic Roda. La carta de Joan Oliver deia :

«Sr. director de Destino, Mi estimado amigo: Su comentario sobre

el teatro cataldn actual es una denuncia y una llamada de socorro

que ya se habian hecho ineludibles. El estado de miseria moral a que

se ha llegado es efectivamente dificil de empeorar. La escena cata

lana projesional de hoy es un subproducto sin nivel literario, sin

dignidad lingiiistica, sin interes hurnano (las excepciones pesan bien

poco J. Empresarios, autores y acto res parecen que se han conjabu
lado para denigrar un teatro ciertamente joven y modesto, pero que,

por 10 menos, cuenta con una docena de nornbres dignos de respeto.
En los ultimos decenios la decadencia ha sido vertical, vergonzosa.

La culpa de este pecado nos alcanza a todos. Es evidente que los

sordidos estertores de 10 que mal podriamos llamar arte dramdtico

cataldrt no son para animar al publico, el cual se ha desentendido

de semejante vision. Sin embargo, para los catalanes, la existencia de

Lin teatro propio «amb cara i ulls» es una necesidad vital. Se trata

- =rrmda menos de la supervivencia de nuestra lengua como [enomeno
.

social y como instrumento de cultura. Y hay que ver con que mine

ral indijerencia asistimos al derrumbamiento. iQuien 0 que nos im

pide in ten tar el esjuerzo =-esiuerro de tipo bajamente econornico=

que podria redimir a nuestro teatro, reagrupar al publico disperso
y asqueado, suscitar la aparicion de un publico joven y nuevo, es-

l timular a nuestros buenos escritores de rnenos de cincuenta aiios a

it:',' componer comedias originales y a traducir buen teatro extranjero?



No hi havia altra soluci6 que renovar el gust del public, crear-ne

de �ou. I a aixQ comtribuiren els grups de teatre independent, grups

sense forga per sosteair cap temporada ni cap formaci6 estable, grups de

sessi6 Unica. Si aixo as feia amb autors com Palau-Fabre, Joan Brossa

o Salvador Espri� �s normal que pass�s el mateix amb el Rostre Pedrolo.

Condemnat ales representaCions Uniques, la seva relaci6 amb l'espectador

repeteixo, fou insuficient per arribar a crear tot un public capag de

viure cOn3untament amb ell tots els plantejaments. Pedrolo era novetat,

els temes suscitats per les saves peces eren intrigants i movien ,no

poques vegades, a la bel.liger�ncia : pero continu�vem,i continuem, sense

l'espectador mitj� culte.



En aquest plnt podem demanar-nos per qu� he buscat el tftole.pedrolo

� t

1 l'espectador per a aquests par�grafs, s1 d espectadors PedrOrD no en

va tenir a penes. La 1ntenci6 hi �s, i la reblo : en dir espectadors

em refereixo a tothDm qui d'una manera 0 altra f�u atenci6 al teatre de

Pedrolo,�� _ els lectors dels seus textos)que des dels cinquantes

i,sobretot els seixantes es podien trobar : i em refereixo tamb� als

qui han entrat en contacte amb ell coma dramaturg a traves de les Facul-

t&ts 0 Instituts: �s en aquest sentit que hi ha gent adolescent que enca-

I

ra 1 est� descobtint i el db' �esco r-a.z-a : els professors trien ,_-poques ve-

gades, as cert, peces teatrals de Pedrolo per fer-les treballar a cla-

sse,i jo m'arriscaria a dir�ue 'es perqu� , degut a diverses causes,

no han aprofundit en el seu estudi. Si hem de fer un curs general de li-

teratura c on tempor-anf.a ja. Pedrolo ens en po dz-La ocupaz- una bona part :

tanmateix, dins un panorama forgosament condensat i alhora extens com



e fins ara aV12 a1 batxi 1erat, notercer curs

es pot fer atenci6 detallada a un autor tan proteic i abundos,i els

professors ,lle--rat d "a.Lguna excepci6, tampoc han estudia t Pedrolo des

del punt de vista de dramaturg,ni l'han vist representar.

Tot amb tot, es un autor agra,1t per fer treballs no nome$ '; com a novel.



\-
'd <t· sin�com jo havia fet al

lisj;a,-cosa eva �n., ���
unes sessions de teatre llegi t �;, a cLaas e ,

meu institut per muntar

que atregtiin aquells
=

esperits adolescents per la mescla de simbolisme i realisme i una c�rre
__

ga de dennncia 0 reivindicaci6 : Aquesta nit tanque���febel.li6
-

.

i la denuncia de tortures ••• Mes elaboradament, tna

de les grans obres de Pedrolo, Llns de 18. materia,o Jo s6c e1 defecte,

atreuen poderosament l'atenci6 del jovent si les treballen,si les actuen"

dico�omia .

Ni cal dir que po4en descobrir-hi una ferma esquemat�ca de la

£�
qual fxtreu tanta forqa) alhora que deixa tot d

I ih�errogants : Homes i No,

que �s d'una simetria total en els seus blocs -generaci6 gran-generac��o
jove ; actuem-no actuem ; som ara- erem abans ; podem -no podem ; podrem

un dia - ningu no ha pogut rnai ; ens manen -s on ells manats, etc etc.
"--

:Aqoest esforq recom�ensat de qui slenfronta amb una obra de teatre



quasi co m si l' hague s de representar, en tot cas muntant-la idealment

oblige. a una reflexi6 sobre el text que's molt 'ardua si ha de fer-se

en tant que simple espeetador • L'espectador corrent de teatre �s element

passiu,que reacciona m�s pel cop d'efeete que n:o peL
e

del eonfliete 0 per 12 intenci6 exem�iticadora
de la tesi -simplifico, ja ho se - tesi que ara i ad�s llenoa una gus-

deseabdellament

i efecte a c unulatiu

pira identificadora:

�

De L'Us de 12 Mat�ria : un grup de funcionaris indeterminats

despr�s d'una conversa inicial absolutament plena de conformisme�

entren en un veritable conflite per la presencia dtuna quartilla

a la cambra ,una quartilla blanca. La sorpresa de qui l'ha desco I-�

berta es transmet als altres, sorpresa earregada de temenQ9. supers-

ticiosa, car un paper blanc no l'havien vist rnai abans d'aleshores,

i un paper blanc's alhora la terra prohibida ( nomes els�i manen



i per una altre.,sorneguerament, �
sempre hi ha una manera de burlar l�

xic mes endavant)proclamanan que

llei. Victbria momentania de la

�� �� a4(jo� ��ctvO�;vurnVz-�)
blanc� i perque pot venir-los Ie. tempta.cio mortal d�es-

criure-hi quelcom ,cose. que els menaria a perdre la condici6 dins Ie.

vtenen papers

qual estau tam be : aquella en que els papers ja e� arribea escrits.

I

Tanmateix, com que no paden amagar-llo,aquell paper,i desgraCiats d�ells

si els altres y els que manen = els de fora = aquells que poden deci-

d· t it 1 db'
.

d ·d· d' . quelcQm. l. d1r e cr c. e eeco r1ss1n, eC1 e1xen escr1ure-n1. nee1�e1xen, oncs,

dluna banda equiparar el paper a tots els papers que tenen a l'oficina

qual l'espectador a el lector pot deduir el que vulgui quant al ci-

nisme 0 la desolaci6 descreguda de l'autor, perb escena,al capdaval1

£1�e.,�JI
on aqueLLa guspira iilitrigant 0 xo cant existeix,L �-

_ �_ _

4- apari-

I
cUi - inesperada d'un quartilla blanca., plantejada per Pedrol0 amb la



II
la consciencia critica 0 la continuttat deductiva de la platea:

mateixa- grave:.tat amb- qu�· el seu precedessor de Stratford plant�java

l'aparici6 ae l'espectre del pare de Hamlet.

Aquests caps inesperats s6n freqUents en el teatre de Pedro�,el qual.

teatre,per altra part,cont� elements dial�cties suficients per permetre

• a l' autor plantejar-se ara;L ades un ae sa.Lg e se enf,c , quelcom que atragues
I,

s'estima mes posar aquests objectes, aquestes aparicions, descobertes,

exitraviaments sobtats,precisarnent perque penS:1 en l'espectador,en qui.
8�dt

ha de compartiryel descabdellarnent de l'acci6 eseenica. I tant

si hi pensava en l'espectador ! Per aquests detalls, abans .0 usuals

/
en el teatre tradicional, va parlar-se de teatre de l'absurd. B e, llano

,_"

menat teatre de l'absurd no es altre que l'en�ronitzaci6 de tot de peti-

tes ruptures que hav i en somogut el 'e, teatre tradiciional ,particular-
I,

ment des de principis del segle que ara estern acabant : de la discur-



• Ionesco i Beckett. Quan tot aixb arriba a. Pedrolo) ell estima que ja no

/
cal parlar de teatre de i

'
absurd. No hi m res -r"es ab�urd que la suc-

cessi6 d'impactes que ens permeten fer-nos 130 i14\u�i6 de la raalitat,

sivitat es passaya a la sincOpa,dels moviments esc�nics consabuts i re-

gulata a umflexibilitat tota diferent, als objectes 0 les absl;ncies

prenien �alor,tot alTIb que abans se'ns explicava pormenoritzadament ara

podia exposar-se abruptament, els actors en aixecar-se el te16 podien ja

'.
estar d esquena, els morts parlaven amb els vivents, ll.questes diguem-ne

innovaciocns puntuals s'havien donat amb el teatre america d'Elmer L.Rice,

o del mateix O'Neil i s'haviencLnat en Pirandello,i
"

en I' avui desco-

negut Jacinto Grau, per radicalitzar-se i fer-se fins i tot ofensives en

jo gosaria dire I en teatre no hi ha altra realitat que

la de l'escena. Pedro]o es pI anteja de fer un jo� que alguns han
'�'� - "'.-?



•

volgut veure com tothora profund,ple de frases sentencioses

..- Sou alga. que he trobat en eL meu canji i que "per

tant,m' ha semblat necessari.

-com qualsevol altre

- Sou qua1sevQl altre. Tots som un altre qua1sevol

abans de sortir de l'anonimat.

Perb no : Pedro10 proposa un joc, tamb�. Hi he. una 1eetura senzi

lla. del teatre de --"Pedro10, de La qual ens hauriem beneficiat si fos

teatre de representaci6 eoatinuada. Estimo, com Frederic Roda, que

a Pearo]o dramaturg l'ha per�dicat l'exeepcionalitat amb qu� e1 seu

teatre arrib� al public,a l'espectador. Perqu� qui s'hagi aproximat a1

teatre de Pedro10 ho ha hagut de fer m�s com estudi6s 0 lector que no

com espectador. Per aixb Frederic Roda diu que de les maneres diverses



i d'altres. Els objectee ,en Pedrolo, � .ultra la c�rrega simbblica

de dirigir Pedrolo, en una hipDt�tica continuada tenporada, ell es de-

s�
eantaria. per un �mmmm estovament de les actituds criepades, per un

, I • • ner una circulaci6 deseixida.
refm ben compensat de 1 estat1sme,de1xan� que els oOJec�es, elE Iamosos

objec tes quasi-protagonistes de Manuel de Pedro]Jo prenguessin La im p:>r

t�nci�'autor pretenia :les c2odires, le. bola, la finestra, la cin

ta m�trica sense divisions,les maletes,les papereres, les escales

o les deixalles?
ot 2oix0 que aparaix a Darrera Versi6 per ara,C�, Situaci6 bis,

S6c eli Defecte ,Algu a 1 t 8.1 tre cap de peg20 ,Pell \1.7ella al fons del Pou

no tan conclusiva com mostrativa, vull dir que juguen mes en TIa pre-

sentaci6 que no en 120 concLus i.o c del canflicte,s6n Lm po r-bant.Ls sdms per

aferrar mes que captar,1'atenci6 de l'espectador. En aquest camp Pedro
)

10 es un consumat venedor, algu que rotundament sap intrigar : eg mes,



quasi li s6m indisp�nsables aquests adminicles comunament usuals

�erc aqui - �agnificats en fdnci6, per posar en marxa l' escena.Fixem-

nos, per exemple a Algu" a 1 tal tre C�p de PeQa obra estrenada;. dins

eJ��!1� _setanta; en aixecar-se el te16 es veu la cllSssiea habitaci6

:aua de mobles arob nomes una cadira al mig. Quan Pedrolo fa aixo vol

que l'espectador es fixi en la cadira. Qui estigui acostumat als objec-

tes pedrolians imaginar� tot seguit que entorn de l'objecte s'establira

una discussi6 fonamental 0 si voleu existencial. Perc aqui Pedrolo ens

juga als espectadors una passada: fa que la cadira tingui una funci6 no-

m�s inicial :ha de servir per dipositar hi en equilibri q�si inestable

semi-inv�lida .

una dona vel_La que �o� segu1t ,incapag de manteV\ir-s
'

h? en

cau i s'estar� tote. l'obra a terra. De la cadira cap dels sis personat-

ges ni cap espectador

a lea importancia dels

f ).. ,4. -e-: --I"
�. ac b e � tno en az-a res en ,\,!.o._r� 'pr1ll1,er Ara be, acos umats

�

-
,.... ...

objectes e�q�fs�eatre ,estarem esperant

r fa C?rkCL'C
-

"' .. ,,1



ne quelcom ,de vegades no saben qu� : aquest es un altre element intri-

Mo Lt sovint els personatges teatra16 dePe'drolo NLQQ_TR_ErfIl objecte per-
�

�

sonal, un paquet, una maleta, un llibre : s'hi relacionen,han de fer-

gant per a l'espectador. A L'us de la mat�ria s6n tot d'elements d'oficina

fitxers, estampilles, lligalls,taules, prestatges. A S6c el defecte,
�------------��

els llibres i les escales tenen una funci6 diversa : mentre els primers

ajuden a � __ plantejar-se els limits del coneixement, les segones
,,- - ���

.permeten de co npr-ova.r que hi ha un espai , tothora relatio/tperb liileS" FRi.

En tots els casos l'espectador �s convidat de manera �j�C a unir-se
.".____,_ ��-.

\

ales experiRnnies dels persontges de ficci6,i comprovar que fragils

s6n les Bostres �rtese�tant . com a veure altres angles per als objec-

tes, funcions diferents per al m6n creat i per al m6n interior. Tot el

teatre de ruptura al segle XX preten que l'home abandoni uns babits,que

l'espectadOT sigui espectador des d'u�a perspectiva nova.



serveixi per a alguna co sa , En efed:tejal segon acte un personatge obli-

9��a/U:te_�a la nOi( a �mmbb.il i aquesta,amb alternatives,ocupa la cadira •

Al final de l'ac� 113. cadira serVeix com escut protector quan un dels

personatges l'a�ca per prote�r-se d'un altre .Despres/la cadira serveix

per vincular tant com per separar altres personatges,quan cadascun l'aga-

fa per una po ta , Hi fan seure una t er-e er-a persona • Ja s 'on tres que 1 ,I ran
"-""

onupada , La vella novament l' o cupa 11/..QS"i 113. hi posen',� i. s
I hi que da fins

que 13.1 final, sense que els protagonistes se n'adonin, el mateix home

misterios que 13.1 come�ament l�'ha entrada en bragos, la'n treu. Els per

sonatges de I' obra es demanen en veu a.L ta nOn es 12 vella ?f1 mertre miren

la cadira buida : aixi Pedrolo ens obliga a mirar altre cop i Jefinitiva-

ment,mentre cau el tel6, aquest objecte tan barroer dins l'obra , tan

passiu.



Tra.. v--cJ-�e.. J

N I. •

h ttl t;A t· b'
_ una. Qart CALk

1o s e S). a es a assenya a U;J) paren au en .:
_ _

_

nove •

1istica de Pedr@lo i el seu teatre. A mi em sembla que una secci6
-._""

de les novel.les de Pedrolo estan concentrades en esquemes que s6n

dramatics: db vegades l'obsessi6 per l'espai tancat es troba no n�

IDeS en la producci6 escenica sin6 tambe en narrativa.I ho em referei-

xo a passatges, capitols 0 blocs dins el relat, sin6 a tota 12 novel

la •

-:._-::::-=-......:.. -
-

- _., \
- __

__
-I ....

Viure a 12) intemp�rie�per exemple, te ,en les dues narracions para]�

• leles que La c omporren una forma teatral, quasi tot di�leg ,i ditileg
)

_�
__

. que aemhLa contenir unes boiroses amenaces, caracteristica gene-

.J..e.i
ral en Pedrolo. Pedrolo sem pre ha fet una li tera tura

./_ ja me 1es pa-

gar�sJ�����
I



Perb tenim enca ra un pr-ec edejr t mes antic, delS m s antics de a-

creta, 130 planes, de la seva primera �poca,escrita el
. d/�-

dataci6 de l'autor i publicada a Barcelonar-per Alberti

1953,s gons

aueL de Pedrolo�� , en aques t cas una novel.la de mida d,a:.s-
_- _,. ---....- -.......__

al preu de

• 22 pessetes: Mister Chase, podeu sortir.

A Mister Chase jo m'arriscaria a proposar una hipbtesi: que l'autor

va dubtar entre f�-ne una pega�atral 0 un relat.�a gran sala des

de 18. qual pot sortir-se per portes J!PlIIn diverses, perb a la qual

\.. �ue es tanca tot se�ui t
nomes s"entraer una porta},]. on ra gent espera. Aquesta gran sala

".

1
' �

d,espera permet di�legs entre els estadants,a pro�it en cerea

'"

d '
usa ex p:{icaci6 p�,r a La seva presencia en aquell 110c, lloc que

no saben quill �s,on han entrat tots un d La i d '
on sor�iran" �MY4li=:

quan : perb cada dia en surt alga cap a una negr-a nit exterior. Le s



possible espectador de l'obra passada a l'escena. <fperaci6
.

possi-

indagacions, entre ocioses i intranquil.litzadores, sobre l'origen

de to ts ells, les identificacio:ns parcials que de eada pe r-yona.Ld, tat

fan, 113. lluita per endevinar m�sJi els des�nims en veure que tot �s

inexpressable perqu� �s incomprensible, 18. insinuaci6 de les diverses

vides, la real, la pensada,l'estroncada per mort violenta,creen en

l'anim del lector les mateixes reaccions que crearia la pe9a teatral.

Les diverses lectures que la novel.la permet les identifico amb els

estats d'�nim que sotjarien 0 prendrien de forma arrabassadora un

. "

ble �� no gens diffcil tota vegada -i si ja �� coneixeu rellegeiu-
7 J

"'

l� - el relat es presenta amb una z�uctura d'obra circular, en un

espai cllis i en di�legs molt pedroliaRs,dialegs d'indagaci6. En la

./

indagacio s'insinuew mo�tes possibles claus que obliguen el lector



que tota
_ � gent que fan e1 que se'n diu muntatges no hagin

-i" ob1t�arien l' espectador- a. prendre parti t, a provar ..de seguir-ne

unaJmovent-se en el terreny de les hi�tesis m�s poe engrescadores

--p�.;lt:
de vegades,per canviar tot d' UE.'jaVuna altra. Passar aquesta novel.

la curta a pege teatral seria una operaci6 ben f�cil,i m1estranya

descobert 7a.questa senzi11a transmutaci6. Si la vibleu rellegir est�

4 cof ,lec-c-..z; '-

reeditada per 62 en C1assics Catalans del

Sagle XX.

El que jo vo Li.a iRduir els o r en+s a pensa'r, durant tots. auue s ta

desordenada exposici6 ,�s que Pedrollo era un home de teatre, si mes

no un escriptor eonseient del seu teatre. Aquests drames seus haurien

de ser normals per a un pib lic mader .� M'alauradament els gustos d I

amp1es sectors del col.lectiu d'espectadors seln va�cap a un teatre



del tot convencioBal, evasiu, amb tics previstos,acostumats :

com l'infant que vol sempre que Ii repeteixin el mateix conte i de

��t�(4�la mateixa manera,pauses, frases i exelamacions
� _

f " no ens mo-

vem
0 J I

una tradici6 comercial i consumista. Dic aixb pensant em

�atre normal i corrent qmmm i civilitzat que hauriem de tenir i no

tenim :un entremig tamh� entre les pra:duccions ultranceres dels

grups avangats i les obres de re�ertori. Mes clar, jo m'inclino per

obres de repertori normal que encloguessin Gomis i Benet i Jornet,

i Comamala i Alfred Badia.i Pedro]o � Obres com S6c 91 Defecte, 0
/

.. l'6s de la mat�ria 0 �ones Noticies de Sister, haurien de representar-

-se habit�ment.Torno a la pr�isi6 de Frederic Roda/segons la qual
'"

un determinat encarcarament en les produccions esc�niques -vull dir

les realitzacions - �s degut al �c rodatge , que deixa encara un



-

,x I-<;,- rigids el s actors i no permet el

. po sa.da en esc ena , Pedrolo h\ d' esdyvenir un autor

normal i poder-se treure del damunt aquesta etiqueta d'autor estrany,

bilitzar la

"
d ' autor del, teatre .de 1 t absurd. Com pot tarlar-se de teatre de Lrab-

• surd a 40 anys de Les cadires de Ionesco a trenta sis de Els Hereus
I

_de la Cadira de Pedrolo/ 0 trenta-set de Tot esperant Gbdot de Bec-

kett , ? L'absurd �s que es considerin tan marginals encara aquestes

indigestes,i que les co�panyies teatrals nol��gin vestidesobres,

arnb robes ben variades,i fer-les aixi asse�uibles a _ publics ben

variats en estructura � en. magma.

Que ell se sentia (.!.orga desenganyat del teatre es veri tat : q m

f 1 f d fl '�A t t ll.·�hem dt •

ens va er e avor e no a Ull.;._""r e(\ aques
.

err-eny agral.r

tots. perq� el teatre vol representaci6 i vol el marro compartit

amb l!�spectadnr .Ara,si el temps que Ld, va tocar de viure no Ii



permet{de veuee la difusi6 en el marc dels espectadors de les seves obres

malgrat la insiste�;i�gUneS - Homes i NO , Aguesta Nit tanguem

eren ofertes per la seva v�lua cornbativa i de defensa de la dignitat

de l'home i de la comunitat sotmesa a la dictadura,no fou cuTIpa seva.Wi

les estructures de prod.ucci6, ni la censura, ni les rnigrades ptatees

del seu temps,no Ii foren favorables. Ara conve rebabilitar en normalitat

el seu teatre: una normalitat que serveixi alhora per educar un especta-

dor que entre nosaltres -i hi inclo� alguns assidus del teatre d'art i

assaig - est� a les becer�es •

•



D�iem que Pedrolo va tenir molts poes espectadors, i ,per altra banda,

establi amb el public una entesa absolutament directs. Ales seves obres

La intriga, girada endins,la recerca del 1& identitat mes profunda de l'hb
,....

_-

me,la incongru�ncia de 1es deseobertes que 1a ra6 ens perrret, 1a eonstata-

ci6 de 1a injusticia i els desequilibris en e1 m6n ,1a sensaci6 perenne

de dos und.ve rsos , el de di9')s i el de fora, i aI' interior del de dins

,encara, les lluites per no quedar-se a un nivell mes baix i esser dolftinat

o esclavitzat, cridaven el opublic a afirmar-se amb l'autor. Existencial

mes que absurd, moltes de les frases dites en els seus escenaris s6n�0-

rismes que ens acosten a la flotaci6 de la consci�ncia en un m6n incompren-

sible""al qual no hem triat de pertltnyer i<w-e no entenem. L'home es un

..._cL&eit'l,. com diria Heidegger, un estar alli,i res m 'es. Ara be, aqu.testa
- ) �

ryvLe.n..a...,...

(C0nstataci6 per part del public no hauria perm�s una afinitat operativa



da aquest combat fos inutil en termes de rendibilitat immediata el testi-

amb l'autor,per ella sola: calia que Pedrolo estir�s el public cap lit Ie.

lluita,cap a la rebel.li6. I �s aqu1 on l'espectador vibrava mes,i una veu

interior Ii deia que s1 que valia la pena de lluitar, encara que tal veg�

mmni de la lluita ja te un valor magaificant de la nostra pobra condici 0
..._..

D'una banda ens planteja a l'espectador unade membres de la biosfeaa.

desolacio : SITU/::). CiO/ B/S
DONA (surt de la seva abstracci6 i mira a l'entorn):
Res... J3 t

HOME (l'esguarda): Que esperaves?
DONA: Res.
HOME: De que et queixes, doncs?
DONA: D'aixo, precisament: de no esperar res.

HOME (se li atansa): T'estimaries rnes esperar aIgu-
na cosa?

DONA (indecisa, pero preocupada): No ho se. Si
l'espera tingues una finalitat. ..

HOME: I no la te?
DONA: Fas preguntes que saps que son sense respos
\

tao Com pot tenir sentit a110 que no es ... que
encara no es?

HOME (atent): Encara, has dit?

DoNA: Sf, encara.

HOME: Aixo indica que, a desgrat de' tot, confies ...

DoNA: Tu, no?
HOME i s'arronsa d'espatlless: Diem coses sense solta.
DoNA (vagament apassionada): Aixo es el que em

rcvolta, que res del que diem no vol dir res. Pa
ruules: que penses? que fas? que esperes? ... Parau
les darrera l'interrogant de les quaIs no sabem que
hi ha.

HOME: Al contrari, ho sabem massa be, i per aixo
ens espanten una mica.

DONA: A mi, no. Ni les paraules ni a110 que ama

guen. Vu11 saber, precisament, que amaguen.
HOME: Potser res.

DoNA: Potser res; probablement res, i aixo es el
rnes insuportable. T'has adonat que «res» es la

parauIa que usem mes vegades?
HOME: L'uses tu, vols dir. I potser sense motiu. Ho
tenim tot ...

DONA: Pero tenir-ho tot es encara estar mancat d'al

guna cosa. Es no poder demanar, no poder desit

jar; es, com deiem, no poder esperar. iDesanima
da.) Nj ajxQ



II

En totes les obres hi ha no dir� un cant a le. llibertat sin6 un recor-

datori a le. llibertat,inexeusable, element que d6na serrtit a quelsevoli

aeei6: el desig de llibertat�

L.L"paradoxalment, la desesperanQa es una funei6 de la llibertat.Hom

desespera quan no te res m�s pressionador que fer.La desesperanQa

cosmiea que es troba a. les arrels de l'absurdisme pot ben ser

l'dniea actitud filosofiea que te algun sentit, car es el primer

sistema fi�iv<:J sbf'Lc que m. intentat d '

explicar La conda c t o humane.

sense recorrer ales deliqtleseeneies de �a metafisiea 0 e� misti -

cisme, perc tlnmateix es una actitud que nomes els membreJ d '
una so

/.)
cietat lliure s6n psieologieament aptes per a ad(1-ptar.

George Wel]warth Manuel de Pedro�o
and Spanish Absurdism



perc de l' al tra, La necessi tat de La llui ta • Hom pot s05p:Lb.a-r±- . que es-

tern submergits en un bany d'inutilitat,pero alhora som conscients de la 1'1os-

tra consci�ncia,i aquesta ens crida a un compromis social : « aquf en ve

l'exemplaritat i dinamiea eontagiosa de la "segona proposta" de Pedrolo

d6
tothora paral.kjtlamept,als plal'l.tejjiments.del sara�r9Js"nse

que es as. � ! -,SEP _2727_ .2 ,E ...Es5?? _.72
'

_

F

?_? _

'

__ • M>

sortida.
:; • ... ..:_ .. ..,.-__ :I'I' __ -4;;l .. - ••

-. - -

No es debades que Pedrolo hggue s tradu1t�. CleF?
..,..,.....,.._ <-.;-_

� ... ,..

� -�Sartre: Xavier �vregas ens expliaa la radicalitat del drama :

L.(. A
� Les Mosques Orestes no pot salsaguardar l'isolament del seu

jo i es veu arrossegat per la immediatesa dels fets quotidians)

per la rebel.lia que la practica freda i rutinaria de la in@us-

tieis provoca en qualsevol home Honest,per roes que en el fons

del seu cor bategui um posit d'escepticisme envers el desti

final de la humanitat.2)



0, en. c_,.' mots de Xavie( F.abregas
-

pa r'Lant d I Homes i No :

II lIs personatges no efeC'tuen un tempt"eig empiric de La reali tat,

un tempteig que, de mica en miea,ens vagi fornint les dades

precises,i les rectificacions necess�ries per a arribar a la

nosici6 . I

conclusi6: formen part d'una' r
_ prev�aid una can�epci6

del m6n preexist�nt a ells mateixos,i que rau en la ment de I'

autortAquest procediment �s contrari al realisme ,�s un proce-

diment idealista en tant que aplica una idea i hi conforma la

realitat :1'acceptaci6 0 el rebuig d'allb que l'autor ens pro-

cJ.e.9 � iTc J

pesa dependra .. \ia 1cci6 aixi confegida sigui coincident 0 no

amb e1 nostre criteri de la realitat. En tot cas la ra6 delE-

homes ( en aquesta obra ) s'estimba contra una irracionalitat

. »
super�or.



M�s agudament,conclo�

L�n veure Homes i No ens s emhLa , en m�s d' un moment, que ens

t r-obavem davant Ul18Cte aacr-amentaL e un ac t e sacramental existen-

cialista,flo menys angoixant que els actes sacramentals de 190

Contrareforma. ')}

Aquesta capaci.a.t de captar l'espectador, de fer-lo entrar en el joc,

,-se

identl{'icar amb el Visitant de Cruma, La Dona de Algu a. l' Al tre Cap de

Pega,o amb Sorne i Feda,els qui primer han fet una passs endavant a Homes
�-----.

i No,es e l, secret del teatre de Pedrolo. Molt sovint " T�cnica de Cambra,

Cruma, Situaci6 Bis - els personatges juguen,fan un jOc, que �s, en resum)

La vida. Pero La gracia es que .�� l' espectador, els espec tador-s molts 0 joc s ,

,

acab�n tamb� jugant a aquest invisible tauler om vida i mort, consci�ncia

i abisme es conjuguen.


