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VI TO PANDOLFI 

I. ·•ucor de la monumental HISTÓRIA DEL 

n- ,TRE, l'italià Vito Pandolfi, va néixer a 
furte dei Mami l'any 1917 i va morir a Roma 
cl 1974. S'havia llicenciat a l'Acadèmia 
d 'Art Dnunàtic, de Roma, l'any 1943, en 
plena Segona Guerra Mundial. Tot seguit 
va dedicar-se com a professional a la direc
ci6, amb obres de Gorki, Steinbeck, Gar
cia l.orca, Camus, Emst Toller i altres autors, 

i destacà pels seus fI1Untatges inspirats en 

Ja Commedia dellirte. Simultàniament, va 
distingir-se com a crític teatral en moltes 
publicacions del s u país, cor,n a traductor 
i com a investigad r del m6n de l'especta
cle. Autor de llibres sobre els actors italians, 
sobre el teatre italià i alemany i sobre la his
tòria universal del teatre, va cloure la seva 
trajectòria de gran investigador amb la 

present HISTÒRif DEL TEATRE, publicada 
originalment l'any 1964 i corregida i 
reestructurada en l'edició francesa de 
1968-1969. Es tracta de Ja més exhaustiva 
història de l 'art dramàtic, on l'autor demos
tra uns extraordinaris coneixements dels cor
rents dramàtics al llarg del temps, dels 
:n ,, r i de les obres, sobre el rerefons de 

Ja 1tuac16 soc1al i cultural de cada període 
h ronc. 
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L'ESPERIT DEL VAUDEVILLE 
De la Foire al vaudeville 

El nou reacre iralià i la Foire 

Allò que luommedia dell'artedeu a Plaure, el 1Htudeville ho deu a la =media 
del/'artr. la construcció i l'efecte còmic. 

La metamorfosi de la improvisació en un joc teatral de gust francès data 
de l'emigració definitiva a París de les millors màscares italianes, és a dir, de 
mi e jan segle XVII. Aquest nou gènere reprèn nombrosos elements del teatre 
de màscares, però progressivament agafa la forma d"una representació còmica 
de la realitat quotidiana. El teatre de la Foire n'és una etapa fonamental, amb 
la seva interpretació més lliure, més burlera que la de les màscares, que estava 
subjecta a arquetipus. Lesage «inventor» legítim i oficial del 1Htudevil/e, es 
troba entre la Foire i el Nouveau Thélirre I ral ien que triomfava a París en els 
primers decennis del segle XVlI. 

En sentit genèric, el 1Jaudevil/eés un gènere que combina música i declamació 
a la descoberta de la comèdia musical o, en aleres paraules, amb la intenció 
de trobar dins el rexr i la música els principals elements de l'espectacle. Els 
espectacles italians devien el seu èxit només a l"actor, és adir,a la màscara que 
pren la seva força de l'arquetipus que crea o que renova. I això fins que es 
desgasta. I és llavors quan apareix la necessitat d'un gènere nou, d"un 
veritable text que permeti l'actor de triomfar. El vaudeville forneix precisa
ment aquesta trama; i a poc a poc esdevindrà dins el teatre francès sinònim 
de «gènere còmic». És a dir, el teatre professional fet per al públic i 
mantingut pel públic i que disposa d"àmplies possibilitats dins el domini de 
la rialla, possibilitats que aquest cop estan en el mateix texc. 

Lesage i més tard Scribe, Labiche, Feydeau i d'aleres descobreixen el riure 



que convé a la seva època: la sàrirao la ironia no són per a ells unobjecriu sinó 
un mirjà per arribar ala tècnica del joc còmic, que reposa en primer lloc sobre 
la situació, amb l'ajuda de la rèplica. 

Quan el teatre esdevé professional, necessita l'element còmic i l'ha de 
renovar contínuament perquè el públ ic se'n cansa aviar. I la història del 
vau<kvi/le és un esforç continuat en aquest sentit, amb els seus canvis de po
der o fins i cor amb llargs interregnes. Es prenen idees dels costums con
temporanis, dels personatges de la vida quotidiana, però solament com a 
simples prerexts formals: malgrat tot, finalment en resulta un quadre 
pintoresc. Hom descriu el públic amb colors vius i el quadre resumeix els seus 
gustos i les seves manies. 

Scribe 

Un segle després de Lesage, Eugène Scribe (1791-186 l) dóna al vau<kville 
un caire distingit, lleugerament romàntic, on e !sentimentalisme es converteix 
en ironia per ral de burlar-se dels grans personatges, de les seves butaques 
daurades, de les seves aventures romàntiques. Li dóna també una construcció 
sòlida, en fa l'instrument del rearre per excel·lència, porta els erers esbossats 
per Lesage al grau més gran d'expansió i els adopta al g ust lleugerament pom
pós de la Restauració. Posa al descobert les normes tècniques i les facultats . 
Un verre d'eau (Un vas d'aigua, 1840) i Bataille de damer (Batalla de dames, 
1851) són exemples clàssics de joc escènic brillant, amb epíleg moralitzador. 

L'obra mestra d 'Scri be, Batalla de damer, conserva frescor i vida, per bé que 
té més d'un segle. Dues dames nobles de la Restauració, ria i neboda, s'ena
moren d'un jove llibertí bonapartista, c_ondemnat a mort per haver abraçar 
el seu vell general mentre el degradaven i haver cridat amb entusiasme: 
«Visca l'emperaçlor» . Un prefecre ex-bonapartista, i ara fidel servidor de la 
monarquia, el cerca aferrissadament. Les dues dames l'amaguen al seu castell, 
disfressar de lacai. El prefecte se n'assabenta i s'instal·la al castell per tal 
d'aconseguir el seu objectiu. Les dues dames lluiten acarnissadament per 
salvar el seu pobre i atractiu proscrit. I entre elles s'estableix una altra baralla, 
menys oberta, per conquerir el seu cor. Segons els cànons, l'heroi es casa amb 
la neboda, la més jove, malgrat que és l'astúcia de la ria la veritable artífex de 
la seva felicitar. Després de mol res peripècies i dels clàssics cops de teatre, el 
prefecte és a punt de capturar la seva víct ima quan l'esperada amnis ria posa 
fi a l'afer. Scribe ha portar la història amb 1u1pe,l.!e, n'ha descobert les regles 
i li ha donat un mecanisme perfecte, necessari en aquest cas. Els personatges 
són només pensats d'acord amb la intriga, segons el procediment clàssic del 
vaudevil/e. Al mateix temps es teixeixen els fils de manera qne els efectes 
còmics se sumin al smpe,ue. 
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Scribe segueix el camí marcat per Goldoni més que no pas el que va 
assenyalar Beaumarchais, de nacuralesa excepcional i impossible de repren
dre dins el marc d'un entreteniment quotidià, divertir, com al que aspirava 
Scribe, que era, per damunt de coc, un dramacurg professional. Però gràcies 
a ell el g use per la comèdia progressa. Intenta interessar-nos pel desenllaç cor 
fenc-loapassionanc i usa els cops de teatre per tal d'obtenirefectescòmics ben 
calculats, basam-se només en el text. 

Labiche 

Successor directe de Scribe, EugèneI.abiche ( 1815-1888) és exclusivament 
i deliberadament auror de 11audevil/e1 (sempre proveït de nombrosos 
col·laboradors que li forneixen idees). Desplaçal'incerèsdel món aristocràtic, 
recrear per Scribeamb gran èxit durant la Restauració, capa la burgesia. Com 
Scribe, Labiche és hàbil quan crea sicuacions còmiques. Però amb Labiche, la 
paròdia, que amb Scribe es mantenia sota formes més aviar amables, 
s'acoloreix de caricacura i arrana la sàtira. 

En la seva abundosa creació, que es prolonga amb èxir duram el Segon 
Imperi, Labiche descriu amb una cerca felicitat els usos i coscums de la seva 
pròpia classe, que comença a accedir als primers llocs de la vida social i 
política. Representa el punc de vista parisenc (i no dubta, quan se li presenta 
l'ocasió, a burlar-se de la província). La ironia es convertirà, a poc a poc, en 
una cosa paralitzadora i negativa. El vaudevil/e de Scribe ignorava, en cerca 
manera, el personatge: el trobem gairebé sempre com un element més del joc 
escènic. A les obres de Labiche (que enriqueix el seu registre amb arguments 
aparentment idíl·lics), el personatge és el mocor de la intriga, gràcies a les 
seves particularitats que, malgrat cot, no expressen ni grans ideals, ni grans 
passions, sinó febleses de la vida quotidiana o, com a màxim, sencimencs que 
responen a les exigències d'un vida asfixianr i ben organitzada. 

La visióqueScribe donava del món i el decorat que pintava adulaven el seu 
públic, suposadament desitjós de pertànyer a la classe superior que ell 
presentava amb un retrat bonhomiós. Labiche pren el públic com a cerna, i 
en crea una rèplica a l'escenari, en la qual, això no obstant, el públic no s'hi 
reconeix. Labiche el veu des de fora, observa els seus coscums amb minúcia 
d'entomòleg i els exagera damunt l'escenari fins al puncd'obtenir-ne efectes 
d'un ridícul irresistible. Toc fenc això adopta un estil i una elegància que 
creen la distància necessària encre l'autor i el rema de la representació. Sense 
oblidar mai ni els gustos de la seva època, ni la ciència de l'exposició escènica. 
En allò que és, en el fons, un treball artesanal, introdueix la caricatura que 
revela el refinament dandy, però que, això no obstant, no vol retirar el vel de 
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la ingenuïtat i l'alegria. A la base de la inspiració de Labiche hi ha un càlcul 
-diguem-ne comercial-que respon direcrament a la pràctica del reacre de 
va11deville del seu temps, a les possibilicacsdels actors que haviend 'interpretar. 
lo i, sobrecoc, a l'humor del públic. Com passa sovint, la recerca de l'èxit porta 
Labiche a una mena d' «humorisme» i a un sentit de l'observació que el fan 
arribar més enllà del que s'havia proposat. Així, doncs, la seva obra li permet 
classificar receptes segures i contínues, però, alhora, marca una etapa decisiva 
en l'evolució del teatre còmic. Fins i cor l'Acadèmia Francesa n'ha de 
reconèixer la importància i !"ha d'acceptar entre els seus membres. Labiche 
dura coca la Segona República i coc el Segon Imperi, des del seu primer èxir, 
el 8 de juny de 1848 amb Le Club champe,,oi, (El club xampanyès) fins al 
naixement de la Tercera República, l'any 1871, quan apareixen nous remes 
i nous costums. Labiche es va adonar que el públic del seu temps exigia dues 
coses: una comicitat que el divertís sense molestar-lo (això passa a coces les 
èpoques) i una acció versemblant que aparegués deslligada de la vida 
quotidiana. Així, recorre a la paròdia i a situacions que estudia per obtenir
ne efecres diverties, segons les lleis d'una mecànica teatral, en virtut de la 
qual, dóna al gènere còmic una gran perfecció formal (sense revelar-ne el 
«truc», com li passarà sovint a Feydeau, encara més matemàtic). Philippe 
Soupaulr, poeta surrealista que va escriure la monografia més penetram sobre 
el cearre de Labiche, ha assenyalar Ja claredat de Labiche pel que fa a les lleis 
còmiques. Lleis força senzilles segons el manual de Bergson, però que són 
molt difícils de posar en pràcrica. Soupault explica les raons de !"èxit de 
Labiche per la cruesa dels seus retrats i els «destructius cops de rialla». 
Sembla, això no obsranr, que la cruesa pressuposa una participació. Ara bé, 
Labiche, com el mateix Soupault fa nocar, no participa. Observa el joc amb 
un lleguer to d'elegància, en ram que esperit lliure i escèptic. Labiche 
examina des d'un pla superior, amb un pessimisme sense sortida, el paroxisme 
còmic que ell mateix desencadena. Les bufonades dels seus personatges 
arriben a ser insultants. Pensa que els ideals serveixen per satisfer gustos i 
interessos. Els judicis sobre la frivolirac del Segon Imperi apareixen sense 
pietat, més enllà de les fronreres del joc còmic. Ridiculitza els sentiments 
corrents dels burgesos, la seva degradació íntima, el seu instint hipòcrira de 
conservació. El ventall d'aquests retrars grotescos passa per coces les classes 
socials, per cocs els sistemes de vida i per coces les edats. Toc aquest món, al 
qual Labiche pertany i que vol representar per a divertir-lo quan d troba 
converric en públic, tot aquesr món, diem, se li revela buir, fals, sense més 
esperir que l'impuls animal. l malgrat roc, per una singular evolució, el 
vaudevillede Labiche, en el seu moment símbol de la indiferència, apareix avui 
com el mirall d'una ingenuïcar absurda i cendra. 

L'obra de Labiche segueix una transformació lenta, on intervé, sobrecoc, 
l'enriquiment de motius: d'U11 Chapea11 de paille d'ltalie (Un barret de palla 
d'Itàlia, 1872) a La Cag11011e (La guardiola, 1864) i a Doit-011 /edire? (S'ha de 
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dir?, 1872); passant per L.e Vuyaguk Momit11r Perrichon (El viatge del senyor 
Perrichon, 1860), Les De11x timider (Els dos tímids, 1860) i La Poudreaux yeux 
(La pols als ulls, 186 l). 

El triomf del vaudeville parisenc 

És l'època en què el vaudevi/le triomfa i assoleix el cim de la seva glòria. 
Seguint les passes de Labiche, entre la caiguda del Segon lmperi i el 
començamencde la Tercera República, HenriMeilhac(l83 l-l897) i Ludovic 
Halévy (1834-1908), en col·laboració, ofereixen temes per a la música 
fantasiosa de Jacques Offenbach (1819-1880): especialment conegudes La 
Vie pariJiemie (La vida parisenca, 1866) i La Bel/e Héllne (La bella Helena, 
1864), a mig camí del vaudevil/e i l'opereta. Alexandre Bisson (1848-1912) 
s'acosca a la comèdia de costums pròpiament di ta, especialment amb ú Député 
de Bombignac (El diputar de Bombignac, 1884), agressivament satírica. 
Maurice Hennequin (1863-1926) i Pierre Véber (1869-l 942)serandescarats 
creadors del gènere còmic. Finalment, Feydeau. Tocs ells ocuparan el centre 
de la societat parisenca i li donaran una efervescència entretinguda i agrada
ble, tOt escrivint-ne una crònica viva. 

Atrets per la seva esplendor, autors d'un altre caràcter, seguiran aquest 
moviment: Emile Augier (1820-1889) i Edouard Pailleron (1834-1899), 
especialistes de la comèdia de costums; Victorien Sardou (1821-1908) farà 
tràgics melodrames i retrats paròdics com MadameSam-Gêne(l893), ús Bom 
VillageoiI (Els bons vilatans, 1865 ), Rabagas (1872) i ús Bo11rgeois de Pom-Arry 
(Els burgesos de Ponc-Arcy, 1878) 

Courteline 

Georges Coucteline (18 58-1929) condensa la major part dels seus retrats 
còmics en veritables pecirs sketcher. És un observador cendre i malenconiós, 
tolerant amb els fets quotidians del món, dels quals participa directament. 
De vegades sembla emocionar-se, com passa a B011ho11r11che, on s'aproxima molt 
al personatge central, reclòs en un petit univers que encara conserva alguna 
finestra oberta a l'esperança. 

Courteline mostra una aparent espontaneïtat que, després d'una anàlisi 
aprofundida, resulta estudiada fins al més mínim detall, atenc sempre a t0tes 
les reaccions psicològiques per tal de recollir-ne la teatralitat. Es proposa 
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voluncàriamenc una casca limitada: soprendre la vida del seu món burgès i 
pecic burgès rot fenc servir l'humor com a reactiu. Ho aconsegueix plenament 
i, més enllà de l'exercici literari, revela el drama dels qui pertanyen a aquest 
món. Els seus personatges, profundament arrelats a les institucions familiars 
i socials que els engoleixen com el foc de l'infern, se semen desheretats. 
Demanen, en va, digni rar i respecte. Només poden prendre la vida de biaix, 
collir-ne una pobra il·lusió, un breu instant de felicitar. Nacuralmenc, la seva 
pena davant l'existència, converteix Coucreline en una autor francament i 
escandalosament còmic. La seva filosofia de la vida és impertinent perquè vol 
compondre un concracantal dolor. Descriu i defineix l'exiscènciamalgasrada, 
destruïda pels ministeris, els tribunals, les comissaries, els esquadrons de 
cavalleria, per la vida de família: presons quotidianes sobre les quals la 
rebel·lió només comporta victòries passatgeres, fràgils, en breus moments de 
llibertar. La rragi-comèdia del perir burgès de Courreline resideix en el seu 
constant sencimenc d'inferioritat, en la feblesa davant els obstacles que se li 
presenten. 

Heus ací els militars a Les Gaietés de /'escadron (Les alegries de l'esquadró, 
1886), els tribunals, les comissaries, els vagabunds a Le Caminaire est bon 
en/ant (El comissari és un bon noi, 1899) i L'Article300 (1900); les famí
lies agitades a Les B011/ingrim (1898), La Paix chez soi (La pau a casa seva, 
1903), La Pe11r des Co11ps (La por dels cops, 1894) i la figura patètica de 
B011bo11r11che (1893). 

Feydeau 

A finals de segle,al París de laBelle Épcique, el 11a11devil/ede Georges Feydeau 
(1862-1921) va adquirir el privilegi de la perfecció. A la seva obra es 
cristal·litzen una imatge de la vida, madura i realitzada, i el desrí d'una 
societat. La Lulu de \X'edekind és a França l'Amélie, la petita Creverre de 
Feydeau: amb gairebé mig segle de distància les eres dones conserven alguna 
cosa d'enigmàtic, d'irreductible. 

La societat francesa del moment escava ran segura d'ella mateixa que es 
podia permetre el luxe de mirar-se,complagudamenco no, al mirall. Atacar
se un mateix i les pròpies lleis no és anorrear-se; por suposar una manera de 
fer-se etern. Feydeau pren el relleu de Labiche i s'inspira en les seves primeres 
obres. Però aviar el seu joc escènic esdevé més lliure i més ric en recursos: 
després de les farses Le Dindon (El gall dindi, 1896) i Momie11rcham(El senyor 
caça, 1892), escriu I.e B011rgeon (La gemma, 1906), d'un estil subtilment 
irònic. La DamedechezMaxim's (La dama de Maxim, 1899) i Occupe-toi d'Amélie 
(Ocupa't d'Amélie, 1908) descriuen les alegres extravagàncies passionals 
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d'una societat. La Pucea /'()Yeilk (La puça a l'orella, 1907) i MaiJ n'tepromène 
done pas tou/e nue/ (No ec passegis despuÍlada!, 1911) en descobreixen les 
incoveniències, les inevitables febleses. A una construcció can calculada i 
funcional correspon un escil rrearral difícilment igualable: un arc còmic 
particular, fet de ritme, d'exactitud, de caracteritzacions sorprenents, de 
rèpliques punyents, un coc dins un moviment que gira vertiginosament i fa 
sortir les absurditats de la vida com els pèsols de la bajoca. Malgrat coc, 
aquesta mordacitat resta innocent. 

Cha,,,pignol 111algré lui (Champignol magrac ell mateix, 1892) corna, amb 
motius originals, a la sàtira sarcàstica de la classe militar que trobàvem en 
Courceline. En aquesta obra es barregen, com en d'aleres, l'observació dels 
costums i la construcció còmica que arriba al virtuosisme. A L'H6tel du Libre
Echange (L'hotel del lliure intercanvi, 1894) el joc s'eleva a una abstracció 
gairebé musical dins les seves variacions, i es basca per ell mateix com les 
querelles absurdes i els equívocs de Feu la M.ère de Madame (La difunta mare 
de la senyora, 1908) i On purge Bébé(Tot purgant Bébé, 1910). 

No podem oblidar aquest camí seguit amb canca gràcia i feliç lleugeresa; 
hi trobem coca la saba sentimental d'una civilització. No es rracca, avui, de 
jurjarel vaudeville ni defixar-lodins uns esquemes de valors teatrals suposats. 
Ha passat a la història i, com a cal, escà immobilitzat, definit, conclòs. Només 
podem reconèixer el seu lloc i aclarir, gràcies a ell, els fets de la seva època per 
explicar millor els esdeveniments que van venir després. El riure que provoca 
el vaudeville correspon a les contradiccions inevitables d'aquesta socierar, 
perquè ha arribat al seu punt de saturació: insisteix a posar-les en evidència 
immediata i flagrant. El riure crea la fissura. El vaudeville de Feydeau canca 
la glòria de les esquerdes que s'obren i proclama la joia de la destrucció i s'hi 
submergeix amb gust. Toc aquesr món s'aferra a la vida per creure'n el suc. 
En frueix amb avidesa circumspecte, roc defensant el bé. Després de cantes 
peripècies, Amélie corna de bon grat a la seva condició de cortesana. 

El riure germànic 

Al país de Simplici11i1111u, la farsa i el vaudeville també tenen imporrància. 
El riure germànic apareix com l 'expressió d'aquest esperit demoníac propi de 
la humanitat. Esdevé escarològic, engendra impulsos obscurs, pronuncia 
blasfèmies obscenes. Pren formes monstruoses com els símbols de Bosch i de 
Cranach. Va cap a l'Apocalipsi. l tor això, encara que només manifesti un 
excés de fermentació del llúpol. Lligat com escà a la reologia i a la metafísica 
dels costums, aquest riure és difícil de definir per als estrangers. De vegades 
sembla groller, d'aleres escridem. Aquest humor no concerneix als qui no hi 
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pamc1pen; i com més es desenfrena, més desconcerta. l, malgrat tot, és 
l 'element incegranc d'una psicologia ben present en els fecs històrics. 
Expressa la sospita que el que commou i preocupa al gegant és grotesc, que 
les trompetes metafísiques i teològiques desafinen obstinadament; que tota 
ideologia cova un engany. Aquescaés, en efecte, la relacióencre la simplicitat 
idiota de Kasperle i l'exaltació ideològica de Faust: la necessitat obsessiva 
d'aprendre i treballar segons els preceptes d'una construcció teòrica. Com a 
mínim és el casdelFamtde les titelles,obra bufa adobadaambencremaliadures 
i mocs obscens. (Goeche es va inspirar en aquesta obra i en va explotar els 
equívocs grollers: al final del seu segon Famt, després de canes avatars i canca 
ideologia, no veiem com Mefisco s'abandona un cop més a les seves tendències 
libidinoses i incenca seduir els encantadors angelots del Senyor?) 

Goeche, que va saber expressar l'ànima i la història d'un poble, és, de 
llavors ençà, la clau que permet caprar la causa primera d'aquest humor, ara 
perdut en elucubracions desmesurades, suara reduït a pobres idioteses de 
caverna. Així,perexemple, al segle XVII, l'heroi de Grimmelshausen, Símplex 
Simplicissimus que passa de la voluntat ascètica a la ferocgia fanfarrona, que 
can aviat ens emociona com ens fa plorar de riure - i no encenem a quin efecte 
volia arribar l'autor. Goethe s'entrenà en el gènere còmic, però el seu 
coneixement del 11a11de11ille (com a director del teatre de Weimar en t robà 
sovint) serví sobrecoc per enriquir el PuppenJpiel en profit de la «història 
t ràgica del doctor Faust». 

Assistim al naixement de l'humor alemany al teatre, amb les farses de 
carnaval, amb la broma rústega del Faunachupiel renaixencisca, cal com va 
escriure i realitzar }fans Sachs. 

No és gaire difícil pujar del camp al castell i trobar-hi l'element demoníac 
en un mestre cantor, com a les recerques absurdes de quatre narucalisces que 
acaben per descobrir un dimoni de carn i ossos, conccadienc les lleis naturals: 
Scherz, Satire, lronie 1111d tiefare Bede1111111g (Scherzo, sàtica, ironia i significat 
profund, 1827) és el títol de la disgressió humorística de Chriscian Diecrich 
Gcabbe (1801-1836); i el castell, lloc de t robada dels personatges, pren un 
aspecte grotesc per l'acumulació d'extravagàncies. 

A Donj11an 11nd Fam t (1829), Grabbeaspira a una visiómés complexa, però 
les seves intencions el ccaeixen i li fan buscar confoses aventures ideològiques. 

Des del castell hom s'enfila a les cabanes amagades entre les muntanyes 
tiroleses, entre els seus habitants avars i rossuts. El diable, enemic de la 
felicitat de la bella i dolça Alzinda, reina de les Índies, la converteix en una 
pobra vella captaire i l'abandona cruelment a la cobdícia. Quan plora, les 
llàgrimes que li cauen són diamants, anhelats pel malvat Glucahn. Però serà 
salvada en el moment jusc. Aquest és l'argument de Der Alpenkü11ig 11114 der 
Menschenfeind (El rei dels Alps i l'enemic de l'home, 1828) de Ferninand 
Raimund (1790-1836). En una vena faulesca, espiritual i divertida, que 
recorda el vals vienès i les simfonies alpines, Ferdinand Raimund ironitza 
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sobre la mania de veure el diable arreu, sobre els seus suposats poders, sobre 
la natura prim i riva dels habitants de les muntanyes. Passa amb una naturalicac 
perfecrade la faulagozzianaal realisme psicològic,de la ironiafancasiscaa una 
amarga objeccivicac. 

Entre les obres de Raimund, la més coneguda i representada és Der 
Verschwender (El dissipador, 1894) que cé un caire més estricte de comèdia, 
ambunamoralicac,peròambun co lleuger i ambunsemic molcviudel ceacre. 

L'actor i aucor Johannes Nescroy (1801-1862) li fa costat amb graciosos 
quadres de gènere, on primen les figures populars i on es desenvolupen 
esdeveniments divercicsamb final feliç, al gust del públic vienès. En les seves 
obres, s'elabora un llenguatge semi-dia!eccal que per la seva proximitat a la 
parla, es revela àgil i sorprenent. 

Citem, entre la seva abundant producci6,Die Verba11mmga111 dem Za11berreiche 
oder DreiJJigj harea111 dem Lebe11 eine1 Lumpen (L'exili del país encantat o trenca 
anys de la vida d'un bergant, 1828) i 211 ebener Erde rmd im er11en Stock oder Die 
LA1me,1 deJ G/iick1 (A ran de cerra i al primer pis, o els jocs de Ja son, 1835). 
Recencmenc, el direccor cxec Ocomar Krejca i el seu dramaturg Karel Kraus 
han represencac, a! ceacre de Darrera la Porca de Praga soca el cícol Corda per 
a 111110/ coll ( 1967), una «fantasia• o, més ben dic, una passejada pels cernes 
i els personatges de Nescroy, amb un ricme eleccriczanc i un humor cenyit 
d'un cecc pacecisme cendre. 
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La comèdia satírica russa 

Fonvizin 

A micjan segle X VII, l'arc dramàtic regular emra a Rússia amb les 
companyiesicalianes (improvisadors) i franceses. lndireccamenc es desenvolupa 
una accivicac semblam en llengua russa. Denis lvanòvicx Fonvizin (1745-
1792), primer au cor aclama e, ofereix a Brigadir (El general de brigada, l 7 68) 
i a Nerodose (El ximple, 1782) alguns quadres picams i enginyosos de la vida 
social que perfilen les caraccerísciques pròpies de la producció còmica russa: 
una agressivicac sacírica que, per la força realista del crec arriba a la paròdia 
i a la deformació per revelar els plecs secrecs dels costums. 

Griboedov 

Fidel al 11a11deville francès però sarcàscic, carregat d'indignació moral, 
desmicificador i seguim en això les passes del Misantrop de Molière, Gore ot 
011ma (La desgràcia de cenir massa enginy, 1823) d'Aleksandr Serguèievicx 
Griboedov (1795-1829), conscirueix un episodi a parr dins la vida del seu 
autor i dins la producció russa del seu remps. Griboedov ,diplomàtic rus, fou 
assassí nac a Teheran pels musulmans fanàtics. No va veure representar la seva 
única obra prohibida duranc molc de cemps per la censura csarisca. 

Griboedov, malgrat la seva inexperiència, construeix perfeccamenc la seva 
comèdia seguim els exemples francesos i el de Fonvizin. En dibuixa amb 
claredat la intriga -molc lineal- i els personatges, caricarurescos en la 
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major parc, menys les dues pàl·lides figures de dones joves i el protagonista 
Txacski, portaveu de l'autor que adopta el comportament del misantrop 
Alcesce. El seu veritable objectiu és atacar els costums i els escàndols de la 
societat moscovita, a la qual pertany. El mi llor del seu calent es manifesta als 
monòlegs i als esclats de còlera de Txacski --que fan que la gent del seu 
encarn el consideri un boig- o a les cirades on Famussov som' aquests 
principis morals i pràctics, acusant Txacski d'una manera can despietada com 
involuntària. L'acció cranscorreduranc un dia i una nie, d'una albada a l'alera. 
Hi veiem reunies els personacges típics d'aquesta sociecac: al final, el quadre 
sembla complet. L'adopció de la forma teatral no sabria enganyar. Aquí 
s'arriba veritablement al poder ofensiu del pamflet. I en aquest sentit La 
desgràcia detenir mauaenginy marca una da ca decisiva en la història de l'esperit 
rus en el segle XlX, i del seu avenç de cara a deslligar-se dels prejudicis. Soca 
l'aspecte purament dramàtic, Revizor de Gogol realitzarà amb agilitat i 
eficàcia els objectius de la sàtira social instaurats per Griboedov. Però a La 
de1gràcia de tenir maSia enginy el va11deville per primer cop va més enllà dels 
límits de la comèdia de caràcter i d'ambient per interprecar la realicac 
quotidiana, observada amb un realisme cru i sotmesa a una polèmica sense 
moderació canera les febleses de l'època. 

Gogol 

Amb Nickolai Vassilièvicx Gogol (1809-1852) arribem a un veritable 
examen de l'estructura social aRevizor(L'i nspeccor, 1836), que és en principi 
un va11deville i es converteix ben aviat en una acta d'acusació recolzada pels 
fecs. Als primers decennis dels segle XIX, l'escena russa escava cocalmenc 
domi nada per la producció francesa, ja fos clàssica o menor, (va11devilleo teatre 
romàntic). El moviment cultural rus s'ocupava especialment d'acarar i 
resoldre els problemes interns de la gran nació. Les obres d'arc que va elaborar 
en aquesc sentit no van tenir influència immediata sobre els aleres corrents 
culturals europeus. No obstant això, constitueixen algunes de les seves 
expressions més avançades. Revizor, esc rica per Gogol després d'Ànimes mortes, 
ens ofereix un exemple, difkil de superar, d'intervenció del ceacre en la vida 
d'una nació i de la seva justificació com a ferment. L'any 1835, Gogol 
decideix seguir els consells de Puixkin i fer encara més eloqüent l'anàlisi 
satírica a la qual havia consagrat la seva li teratura narrativa, cot duent-la a 
l'escenari. Només cenia vint-i-sec anys, però la consciència de la necessitat 
d'un teatre nacional que acarés els problemes nacionals ja era clara en ell. 
(,Doneu•nos personacges russos» diu «doneu•nos personarges de casa noscra, 
doneu-nos a nosalrres mateixos! Examineu el nostre extens país al llarg i a 
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l 'ample: quanta gent de bé i quanta zitzània que emmetzina l'existència dels 
altres sense que cap llei no la freni . A l'escenari! Que cota la població pugui 
veure'ls! Que se'n burlin! Oh, la rialla és una gran cosa! No hi ha res més 
remuc que la rialla! El Teatre és una gran escola i els seus objecriussón nobles. 
Dóna una lliçó útil presa del natural a una multitud, a mil persones reunides; 
mostra sora una llum solemne el ridícul costum dels vicis i la pregona emoció 
que provoquen les qual i rars i els sentiments nobles.• I encara: «A Re,,izor he 
decidit reuniren un sol feix tot el podrimener de Rússia, les injustícies que 
es comenten allàons'hauriad'exigira l'home lamés al ca justícia.• Gogol reprèn 
els procediments i les formes de Scribe, que li faci liten la rasca: ofereix una 
demostració sorollosa de la inconsistència de les estructures corcades, encara 
essencialment feudals. Per fer això, usa un component fabulós i fantasista que 
cransllueix l'atracció i l'abisme del no-res. Com ha observar Belinski, roca 
acció dramàtica es desplega en funció «d'un fer il·lusori, d'un fantasma». El 
barlle, la seva família, els funcionaris de la perira ciurar --en alrres paraules, 
cora la classe dirigenr i superior- es troben rrasrornars per un rumor i per 
un equívoc. Tremolen davant un miserable empleat del ministeri, pres per 
un inspector general (re,,izor), vingut de la capi ral. L'inspector podriadescobrir 
la seva indignitat, la seva vilesa, la seva corrupció. Però el «clan» ae"onsegueix 
atreure Khlesrakov, seduir-lo, aconseguir-li una promesa i oferir-li una 
recompensa perquè silenciï les seves misèries. Aconsegueixen converrir-lo en 
un dels seus membres, en un còmplice. Khlesrakov, sense un cèntim i sense 
esperances de cap mena, no fa res per dissipar l'equívoc, ben al contrari, el 
manté perquèaquescpecic buròcrata posseeix el brillant do de l'engany i una 
tendència irresisrible cap al joc i l'aventura. Acaba per rrair-se en una carta 
on es confessa a un amic de Sane Pecersburg, incercepcada per un funcionari 
de correus. Però se'n va a remps per protegir la seva seguretat. Mentre el grup 
llegeix la carca i suporta, anorrear, les injúries sarcàstiques del buròcrara i 
l ·engany del qual se sentvícrima, heus ací que un policia anuncia solemnement, 
i aquest cop sense error: «L'al r funcionari que arriba de Sanr Perersburg, per 
ordre de Sa Majestat us convida a presentar-vos immediatament a casa seva. 
S'ha instal·lat a l'hotel.• 

Així, doncs, aquest petit món s'emociona i es commou per un fantasma, 
vícrimad'un terror del qual no podrà desfer-se, perquè la veu de la consciència 
sembla adormida però es rransforma en un malson. Gogol desenvolupa en 
aquesta obra el model dels conres fantàstics de Sant Perersburg (L'abric, El 
na.J, El retrat) on l'element màgic, agafat dels romàntics, era portador de 
significats alhora merafísics i morals. Khlescakov, tractat com un tirella, 
amaga dintre seu l'ombra paorosa d'un jutge suprem. La universalitat del 
rema no impedeix que Gogol baixi al terreny concrer de la sàtira dels usos i 
costums de la burocràcia russa, amb un seguit de decalis punyenrs i 
versemblants. Mitjançant una subtil escaramussa amb el públic, Gogol li 
llança, per boca del governador, la seva famosa interpel·lació: «De qui us rieu? 
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Us rieu de vosaltres mateixos.» La representació de Revizor naturalment va 
trobar obscacles importants, cant per part de la censura com per part de l'al ca 
burocràcia de l'escac. Els amics de Gogol jugaren amb la vanicac del csar 
Nicolau I. El compararen aLluísXIV ,que haviaautoritzatel Tartujfede Molière 
i obtingueren directament d'ell permís per representar Revizor. El tsar es va 
divertir molc a l'estrena i va comentar l'obra a la Cort amb un/air playdiscès: 
« Tothom s'hi ha visc retratat, i jo més que ningú.» Però allò que és més 
important d'aquesca comèdia i allò que consticueix una innovació en relació 
a una comèdia igualment famosa, LeJ noces de Fígaro, és el fec que s'acusa 
l'estac, les seves esrruccures, el seu poder. I això noés roc: el final, sorprenent, 
presagia la necessicat d'una revolució que vagi més lluny que la revolució 
francesa, i pressenteix un desenvolupament històricenelsentic d'una juscícia 
ideal. La burgesia russa resca ancorada en una feudalitat agrària. D'altra 
banda, aquesc endarreriment suscita, en aquesc escamenc, ferments 
revolucionaris i exàmens de consciència dels quals, l'obra de Gogol n'és el 
primer i lluminós resulcac, amb la seva visió profètica, la seva sentència sense 
apel·lació possible. Revizor va més lluny que la crítica de coscums que feia la 
comèdia a la sociecac francesa, cant per la forma, com pel contingut. La 
progressió part damunt del vaudeviile, el diàleg ràpid i punyent porten a 
constatacions que prenen un caire subversiu i purificador. Lapetitacomunicac 
de províncies exerceix poder i pressions però també cern l'ombra del poder 
central que la persegueix. Per aquest moc i u l'angoixa còmica i la desasrrosa 
fatuïtat deixen veure una aspiració a la justícia. Belinski manté que el 
veritable protagonista és el governador i que Khlescakov només és la 
projecció del seu espant i dels seus remordiments. És ben cert que tenim aquí 
un procagonistacol·lectiu, un món que reflecceix amb els seus personacges de 
diversicac còmica, les angoixes i les vergonyes del poder, cant en la sicuació 
particular d"una petita ciutat de províncies russa, com en la universalicac 
d'una realitat que es reprodueix de segle en segle i que és inherent a les 
comunicats humanes, que Gogol sorprèn quan una esquerda s'obre als seus 
peus a causa de les seves relacions críciques amb el poder conscicuïc, del qual 
n'esdevenen víctimes. E_ls medis socials que havien escac traccacs a l'obra 
denunciaren durament Gogol. La premsa els va deixar de banda, toc i que en 
proposessin l'exili a Sibèria. 

El gran actor M. S. Txepkin, intèrpret del paper de governador, a qui 
devem la nova orientació presa per l 'arc escènic a Rússia, col·laborà amb Go
gol en la sevaaccióde reforma del ceacre. No va ser fins l'any 1842 que Gogol 
va cornar a escriure per al teatre, després d'haver superar el xoc de Revizor i 
les discussions posteriors. Va continuar representant les classes socials que 
veia viure, en la seva real icac quotidiana, conc reca i desconcercanc, més enllà 
de les hipocresies dominants. Jenitba (El casament, 1842)caraccericza classes 
i medis socials amb una agilicaren la descripció còmica que es recolza en una 
progressió escènica brillant i divertida. 
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Sukhovo-Kobilin 

Seguint la línia del 11audevil/e satíric i confirmant també la tradició del 
gènere inaugurat per Griboedov, Aleksandr Vassilièvitx Sukhovo-Kobilin 
(l 81 7-1903) va escriure, algunes dècades més tard, una mlogia dramàtica el 
tema de la qual és el personatge i les desventures de Tarelkin: Svabda 
Kretximkago (Les noces de Kretxinski, 1854), De/o (L'afer, 1862) i Smert 
Tarelkina (La morc de Tarelkin, 1868). La sàtira ha crescut fins a semblar 
revolucionària (d'altra banda va proporcionar material per a un espectacle 
grandiós de Meyerhold, en ple període biomecànic iconsttucrivista). Durant 
tot el segle XIX l'impuls combatiu de la intel/igmnia contra l'endarreriment, 
la misèria moral, el conformisme de la classe dirigent, agafarà el teatre per 
tribuna i hi proclamarà la seva condemna de la manera més escandolosa i 
irrefutable. Servim-se de la forma del vaudevi/le, empès per les seves aventures 
personals i per l'impuls de la seva inspiració, Sukhovo-Kobilin mena 
progressivament la seva trilogia cap a una al·legoria que defineix la revolta 
i el sarcasme de cara a l'ordre social (La 1111>rl t:k Tarelkin representa un límit 
dins la violència de la injúria moral que no ha escac superat). Sukhovo
Kobilinés el primerquedescobreix la monstruosa hipocres,ade les institucions, 
la ferotgia del seu funcionament. Descriu l'exercici de la justícia (que havia 
capgirat l'existència de l'aucor) sora una llum fosca però real: els seus 
personatges innobles, els seus brutals mètodes d'inquisició apareixen a través 
d'una paròdia espantosa. La progressió dramàtica segueix l'engranatge 
inexorable que implica el contingut. Sota l'aparença de farsa, s'obre pas 
insensiblement una presa de consciència sobre les condicions de vida en la 
Rússia del segle passar. 

Malgrat el poderós obstacle de la censura tsarista, a partir de finals del segle 
XVIII es perfila, doncs, un gran corrent satíric que determina una relació 
particularment viva entre els aucors i el públic, entre l 'escenari i l'estrucrura 
social. La protesta moral pren la iniciativa. S'articula sobre una representació 
rigorosa de la real i rar. Aquesta exigència fa imaginar formes d'expressió que 
li escaiguin, al grat de cor un seguit brillant de variacions. Realisme i fantasia 
es mesclen, la deformació grotesca s'entreteixeix amb l'idil·li, sota el fibló 
d'una consciència moral desperta però dissimulada per un somriure. 
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El vaudeviile soviètic 

El va11deville arrela profundament en la tradició teatral russa i, fins i coc 
després de la Revolució, se n'explotaren i renovaren les formes. A K11adrat11ra 
Kruga (La quadratura del cercle, 1927) de Valencin Kacaiev ( l897-?)--com 
a Privale Liver (V i des privades) de Noel Coward (1899-197 3 )-, dues parelles 
juguen a passar-se Ja mà. Som en ple comunisme de guerra, l'any l 920, a 
Moscou. La duresa i les dificultats d'aquest període s'exposen amb frescor i 
sense prejudicis. Les dues parelles cohabiten. Neix una polèmica indirecta 
entre els membres del partit i els companys de viatge. El fanatisme i la 
indiferència posats en pla d'igualtat, provoquen un somriure bonhomiós. El 
joc teatral persegueix un fi essencialment còmic. La ironia no sobrepassa mai 
els límits de l'amabilitat. La construcció dramàcica, sempre lligada a la 
tradició, presenta situacions i cops de teatre d'un efecte segur. 

Txoijoi rebenok (El fill dels aleres, 1934) de Vassili Txkuarkin (1893-?) 
s'inspira en els conflictes sentimentals, força banals, i el desenvolupament 
apareix pesat i psicològicament inhàbil, malgrat que no manca de recursos 
ceacrals. S'hi observa una dificultacevidenc pel que fa l'expressió (el «realisme 
socialista» esrà en plena afirmació). Els personacges voldrien ser humorísrics 
però se'ns mostren més aviat patètics. 

L'enginy és més subtil i més agut a les comèdies Vne zakona (El proscric, 
1920) de Lev Lunts (1901-1924) i Blokha (La puça) d'Eugueni Zamiatin 
(1884-1937) que, no obstant això, resten dins els límits d'un exercici, d'una 
cempraciva nodrida de fantasia al·legòrica. 

Ambdós escriptors percanyen al famós moviment dels «Germans de 
Serapion» que va exercir un paper de primera magnitud dins el moviment 
cultural rus durant els anys del comunisme de guerra i que més tard va 
dispersar-se. En el seu discurs A l'oe.rt, Lunts preconitza una literatura i un 
teatre de pura intriga i de pur dramatisme, en el sentit que es desenvolupava, 
al maceix cemps i en el mateix pla, la realització de Tairov. 

El proscrit n'és un exemple típic. Se sicua en una Espanya imaginària i es 
dedica a la recerca d'una història d'aventures, amb un ritme viu i singular. 
Zamiatin, d'educació anglo-saxona, es basa sobrecoc en siruacions 
humorístiques i al·lusives. Amb cota evidència, en aquells moments s'obrien 
per a la cultura russa unes àmplies possibilitats pel que fa el gènere 
«fantàscico-social». Van morir prematurament per l'esgocament del règim. 

La P"fª• segons la novel -la cu rea de Leskov L'esquerrà, ofereix la prova d'una 
rica imaginació escènica, que apel·la a les tradicions populars i acoloreix un 
seguit d'anacronismes o elements mítics, en un teixit cultural espès que, de 
vegades, paralitza un humor agut. 

Mikhail Bulgakov (1891-1940) va emprendre aquesc maceix camí. Pri
mer va treballar amb Stanislavski en l'adaptació de la seva novel·la Lag11àrdia 
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blanca. Després, mentre rreballava als cearres de !"escac com a «dramaturg» 
(conseller artístic), va escriure unes quantes obres que gairebé mai no es van 
muntar, a causa de les intervencions més o menys direcres de l'aucoricac 
soviètica. Amb la novel·la La g11àrdia blanca Bulgakov es consolida com a 
lirerac. Aquesta obra va causar sensació perquè era la primera vegada que es 
mostraven personatges del passat, ami-revolucionaris, amb una cerca 
humanitat. El Teatre de l'Arc es proposà fer-ne un espectacle. Bulgakov, com 
ell mateix explica en la seva N=l·la teatral, de cop es va trobar projectat als 
ambient literaris, havent viscut fins al moment en l 'àmbit del Teatre de l' Arr. 
Després de moires vicissituds, el mateix Scalin va autoritzar la representació 
de Dni T11rbinykh (Els dies de Turbiny, 1926), forma teatral de La guàrdia 
blanca. A partir d'aquest moment, Bulgakov va menar una doble activitat: la 
de «dramaturg», que li permetia subsistir, i la de novel·lista. Com a cal no 
va publicar gairebé mai en vida i fou redescobert alguns anys més tard, fa 
relativament poc, ranc a l'URSS com a l'Europa Occidental. Li van permetre 
exercir aquesta accivicac malgrat l'hoscilicac evident del món oficial. La casca 
d'autor de ceacre li va ser pràcticament prohibida. Les seves obres es van 
suspendre sempre, ja fos després de l'assaig general o al cap d'algunes 
representacions. El seu esperit creador es desenvolupa seguint dues línies: 
continuant el camí marcar per La guàrdia blanca recorda els conflictes de la 
guerra civil, com a Beg (La cursa, 1928); o bé proposa situacions còmico
sacíriques, escrictamenc lligades a l'accualitac, com a Bagr()Vi ostrw (L'illa 
púrpura, 1928) i a /van Va.rsilièvitx (1935). Una tercera via menor presenta 
un seguir d'evocacions històriques com Poslednie dni (Els darrers dies, 1935 ), 
sobre el cemadel conflicceencreel poder csarisca i Puixkin; Molière(o la càbala 
dels beats, 1936) on el conflicte es desenvolupa entre els beats que influïren 
Lluís XIV i Molière; finalment Don Q11ixot (escrit l'any 1938), més aviat 
melodramàtic. En aquestes eres darreres obres, Bulgakov cedeix davant una 
forma de ceacre tradicional que, a la pràctica, s'inspira en els models francesos 
del segle XJX. Pel que fa la resta, les seves obres satíriques recorden força 
direccamenc el va11devil/e, seguim principalment l'exemple de Gogol. L'illa 
púrp11ra és una de les obres que millor aconsegueix l'equilibri entre la clarecac 
de l'al-legoria i un divertit realisme caricaturesc dels personatges. La intenció 
és inequívoca. Bulgakov escriu: «Considero el meu deure d'escriptor el 
lluitar contra cota mena de censura, qualsevol que sigui el poder que la 
decenci, igual que el lluitar per la llibertat de premsa.» La transposició 
fantàstica d'una història real -el control burocràcic sobre els espectacles, 
exercir pesadament i amb molc poca intel·ligència- pren consistència a 
escena, mitjançant una aventura del tipus Juies Verne que el censor controla 
ideològicamenc. D'aquí vénen les inacabables discussions amb el direccordel 
teatre, desitjós de salvar a qualsevol preu el seu especcacle, apressar pels 
compromisos. L'element còmic apareix conscancmenc. És fantasiós i recorda 
l'opereta, però amb alguns punes de sàtira contra un cerc simbolisme, alhora 
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d'avantguarda pel que fa la forma i políticament revolucionari, com és el cas 
de Meyerhold i de Maiakovski. Sàtira feliç i valenta, cal emmarcar-la dins el 
teatre de cambra de Tairov. L'obra és una represa del vaudeville, és a dir, de 
l'opereta, i una reafirmació dels valors teatrals agafats «en se» i « per se» (avui 
diríem el «medium» i el missatge). 

[van Varsilièvitx, una alera obra fantàstica i satírica, ens mostra un seguit 
de personatges del món soviètic dels anys trenta. En aquesta obra s'hi 
ataquen, de manera més directa, alguns dels objectius descrits abans per 
Maiakovski a Els banys: en general, l'autoritarisme i la burocràcia. La 
transposició és força singular, però, en el fons, es redueix als esquemes d'una 
simple comèdia de costums. El procediment formal de Bulgakov consisteix 
a passar contínuament de l'observació realista a la deformació fantàstica, fins 
i to quan l'evocació d'atmosferes i anècdotes substitueix a la sàtira, com passa 
a LA cursa: els Blancs fugen a través d'Europa després de la derroca. 

El conjunt de drames de Bulgakov dóna la impressió d'una obra que hauria 
pogut prendre grans porporcions si les dificulracs exteriors no haguessin 
para e contínuament el seu desenvolupament. És com un gran gran esborrany, 
el destí del qual ha preocupat massa l'autor, de manera que no ha pogut 
madurar- lo, ja sigui reestructurant-lo, ja sigui precisant el seu pensament. 

Caragiale i el teatre romanès 

El teatre romanès neix amb Ion Luca Caragiale (1852-1912) i, en 
particular, amb la seva obra O escrisoare pierduta (La carca perduda, 1884). La 
nació romanesa es des perca al mateix moment. La vida teatral acompanya el 
ressorgiment exhuberant del 'esperit nacional. Entre Revizcr i Rabagar, LA carta 
perduda complementa, mitjançant un joc teatral irresistible, el quadre de la 
sociecac europea del segle XIX, en les seves relacions amb les inscicucions 
polítiques. El caràcter dels personatges té un co típicament gogolià. La 
construcció dramàtica està dotadad'una frescor d'invenció i de situacions que 
recorda les més hàbils troballes tècniques deScribe i Labiche. El més original 
de l'obra és l'element grotesc, on domina el sarcasme i on ens sentim enduts 
per la intervenció d'un personatge clau a qui l'autor ha confiat la veritable 
solució de l'apòleg i que, fugint de la generalitat del símbol, aconsegueix 
esdevenir la imatge concreta de les experiències més alces, del camí que marca 
la història. Una altra característica principal de Caragiale és la seva voluntat 
aclaridora. El sarcasme no s'exerceix en el buit, no l'anima una int~nció 
purament destructiva, sinó un objectiu ben definit: de~lliurar la realitat 
social de les seves aparences hipòcrites, mostrar clarament les autèntiques 
relacions entre la classe política dirigent i els medis econòmics dominants. 
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No transforma els seus personatges en maniquins, en simples expressions 
d'una condició social: en fa homes, amb les seves penes i les seves passions, 
l'actitud dels quals és provocada per la seva simació a la societat. Així, 
Caragiale indica la necessitat d'una vida veritablement democràtica en la 
qual les opinions del ciutadà (aquest ciutadà que sempre s'acaba preguntant: 
«Però jo, qui he de votar?») es formin al si d'una consciència lliure, no d'una 
consciència forçada. Afirma concretament l 'exigència d'una llibertat efectiva 
de pensament i d'opinió, i d'un equilibri real entre els ciutadans i els seus 
dirigents. 

Caragiale no oblida que, soca el fer social, s'amaga una saba d'home, 
s'amaga un ésser amistós que, encara que es faci instrument culpable d'una 
relació social baixa i tèrbola és, malgrat cor, posat a prova per les situacions 
i és conscient que la hi poc res i a de les seves accions cl converteix en miserable: 
això ho veiem sobrecor en el sentiment que uneix Stefanu Tiparescu amb Zoe 
Trahanache. A Caragiale la condemna no fa mai abstracció de la pietat, el 
sarcasme de la comprensió, el negatiu del posi riu. 
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El teatre de bo1tlevard 

Del segle XIX al segle XX 

De fa mig segle, el teatre francès corre cap a una quimera: renovar les 
pom posi rars de l'obra de bo11/evard, refent sobre les seves despulles aquesta 
revolució que els afeccionats al bo11levard de la Belle Époque havien fer a partir 
del va11deville del Segon Imperi. 

l.a sàtira embellida del tàndem Robert de Flers (1872-1927) i Gasron
Armand de Cai lla ver (1869-1915 )-parricularmenr brillam a Le Roi (El rei, 
1909)-alrerna amb el croquis decosrums de Trisran Bernard ( 1866-1947) 
que va fer una perira obra mestra de comicitat i tendresa a Le Petit Café (El 
perir cafè, 1912), o amb els retrats alhora afectuosos i agressius de Juies 
Renard (1864-1910)-a Le Pain de111!nage(EI pa de casa, 1898) i a Le Plaúir 
de rompre(Plaer de trencar, 1897)-que són com un apèndix i un comentari 
dels seus r ex ros més importants; o també amb la psicologia delicada d'Alfred 
Ca pus (1858-1922) i de Mauri ce Donnay (18 59-194 5 ). Després de la guerra 
es difon l'enginy foma però sensible de Marcel Achard i el pathor d' André 
Birabeau. 

Les comèdies satíriques de fons social de Juies Romains (1885-1972) van 
tenir ressò força durador; les dues més aconseguides, des del pum de visca 
teatral, foren les que J ouver va dirigir: Knok 01, Le Triomphe de la Mldicine 
(Knok o el triomf de la medicina, 1927) i Monrie11r fe Tro11hadec rairi par la 
déba11rhe (El senyor Trouhadec víctima de la disbauxa, 1930). Tores dues 
mostren personatges típics per als quals la vida social és una raó de ser i un 
suport moral: ror plegar sora una visió irònica però no per això menys 
versemblant. Knok (cèlebre interpretació deJ ouver) aconsegueix imposar la 
ciència de la medicina com una necessitar quotidiana inevitable a la perira 
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ciurar on acudeix per adquirir expenencia. La qual cosa, no cal dir, es 
converteix per a ell en un avantatge moral i material.Juies Romains urilirza 
una progessió dramàtica i un diàleg que determinen un estil sec i nerviós, 
amb el risc de rornar-se esquemàtic, demostratiu. 

Georges Duhamel (1884-1966) ijean-Richard Bloch (1884-1947), units 
per una ma reixa visió literària, han li i urat algunes obres de reat re qe se situen 
en un pla d'indubtable noblesa, sense res de notable: Bloc h, Le Dernier Em
pereur(El darrer emperador, 1920); Duhamel, L'OettvredeJ Athlètes (L'obra dels 
arleres, 1920). 

Dos anys més rard Armand Salacrou i Jean Anouilh van donar a l'obra de 
hordevard una dimensió gairebé satànica. 

Salacrou 

Amarg i imperceptible, el somriure de Salacrou de vegades por semblar 
gratuït i llunyà: molt al contrari, reflecteix de biaix la pròpia aventura de 
l'època. El desfasa ment sorprèn i desorienta. Ens trobem davant unameràfora 
i una paràbola contínues d'aquest mateix malestar i d'aquestes mateixes 
contradiccions de les quals és plena la nostra vida social, fins a les fibres més 
íntimes. D'una banda hi ha la ineluctable empenta cap al progrés que no 
podem aturar, i de l'altra banda, l'eterna disposició cap al mal i cap al pecat 
pròpia de la natura humana, de manera que sempre ens preguntem si és 
possible disminuir a l'expressió més mínima el mal estès per tot el món. És 
possible transformar i millorar la societat i així aconseguir una consciència 
humana diferent i millor. Però tota revolució religiosa, moral o política acaba 
fracassant sempre perquè els homes es fallen a ells mateixos. Malgrat rot, els 
fruirs maduren; només la tristesa els impregna d'ara en endavant. 

Salacrou ha donat voluntàriament un exemple modest d'aquesta llei 
fonamental, un exemple límit per allò que hi pot aparèixer de subtil, i per això 
mateix ran significatiu: Un ha,mne co,mne /er atttres (Un home com els altres, 
1936). Cada espectador s'identifica amb Raoul Si vet, apoderar d'una societat 
coronera. La culpa trenca l'amor de Raoul i d'Yveline i el de madame Berrhe 
i Denis, que semblaven feliços. Apogeu dramàtic. L'amor és embrutat per la 
confessió o la violència: per anorrear d'alguna manera la ficció de la puresa. 
L'amor no pot deixar viure, però tampoc no pot viure amb culpabilitat. 
Romandrà en Raoul, en Yveline, i també amb Berrhe, que n'éstà assedegada. 
L'amor, com el progrés en la societat i en la història, es mutila amb les $eves 
pròpies armes; i malgrat tot continua existint i segueix el seu desrí. 

Per a Salacrou, es planteja una pregunta que és un factor determinant de 
la seva actitud. És una pregunta que ha obsessionat les darreres relacions entre 
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la filosofia i la religió en Kierkegaard i Txesrov: la felicirar esrà per naturalesa 
en conflicte perpetu amb el coneixement? El coneixement poc ser pecat, 
angoixa. Llavors la felicitat seria immoral i injusta: a rebutjar. La tempesta 
que aixeca una hipòtesi can desconcertam la trobem aquí, en cerra manera, 
però amb ironia: és una rempesca en un vas d'aigua, és a dir, en la història 
d'una parella qualsevol: Raoul i Yveline. La confessió de Raoul i la seva veritat 
els lleva a cocs dos l'únic mitjà que tenien de ser feliços: un amor sense Jímjcs. 
Sigui quina sigui la seva existència, la seva classe social, la seva història. 
Separada qualsevol il·lusió i qualsevol hipertròfia conceptual, la tragèdia 
humana es redueix als seus límits propis: el seu destí encerclat entre 
l'esperança i la desesperança, en un vaivé perpetu. Empenyem l'obra de 
boulevard fins al seu paroxisme, Salacrou vol donar-li un valor simbòlic, fer
la acostar a Ja definició d'una època i dels seus costums, és a dir, d'alguna 
manera, de l'existència humana (amb diversos recursos a Ja inrevenció dels 
«bon Déu», cada cop menys humorístics a mesura que es repeteixen). Amb 
un dolor sincer, Salacrou nega roca raó a l'existència i troba un conringuc 
múlciple, de nombroses facetes, ric de possibilitats; però els d iversos factors 
no s'hi combinen, ans el contrari, s'hi anul·len. Malgrat tot, la vida pot tenir 
un sentir positiu. Però avui d ia, a «un home com els aleres», que no té força 
per rebel·lar-se ni per trobar solucions, només li queda el fàstic pur i simple, 
arranat pel plaer de l'esciraboc: «Als homes no els agraden les empreses 
desesperades.» Els personatges de Salacrou ho demostren. 

Aquest és el cerna de les seves comèdies, des de les primeres que t ingueren 
un gran ressò: L'lnronm,ed'Arra1 (La desconeguda d'Acras, 1935) i Histoiredt 
rire (Història de riure, 1939). Hi desenvolupa una tècnica de l'evocació 
brillam i original. La Terre est ro11dt (La cerra és rodona, 193 7) evoca el 
descobriment del conrinenr americà. L'obra comença quan la notícia arriba 
a Florència i es desenvolupa durant el sis anys en els quals, con un mereor, 
Savonarola passa i s'extingeix. Salacrou hi descriu les reaccions d'un grup de 
personatges i il·lustra els cransrorns que les circumstàncies històriques 
produeixen en els seus assumptes personals. Fa planar damunt d'ells l'ombra 
del Germà, que oscil·la enrre l'exaltació i la depressió, enrre la lògica i la 
histèria. A La terra és rodrma, Salacrou també utilitza el seu expedient habi
tual: fer enrrar visions noves en esquemes usuals. Aquí -i el rema ho 
justifica-reprèn el drama romànricd' esc i l alemany. Les situacions obeeixen 
a una exigència: constatar Ja petitesa dels personatges dominats per un destí 
històric més gran que els seus senrimenrs, que els seus pensaments i que els 
seusafecces. «La cerra és una taronja en el cel»,diuen. I d'aquest món, ells no 
són més que aparences provisionals. Això no obscanr, soca les formes més 
imprevistes i en el transcurs d'esdeveniments sense noblesa, es constitueix 
una justícia històrica i, malgrat les aberracions que els conrearien (encara que 
de bona fe), els valorsfonamenralsde la vida no són mai vençuts. La descripció 
dramàtica combina aquest cop l'estil del fresc i el sentit del detall. Les 
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passions humanes són sorpreses en els seus replecs més íntims, i això no manca 
de grandesa. 

A LeJ fiancés du Havre (Els promesos del Havre. 1943) reviu la província 
francesa amb els seus ambients socials caracceríscics que ignoren el per 
què de la seva existència. Hi descobrim els seus drames secrets, adornats 
de seduccions metafísiques que recorden les de Priescley. Els personatges, 
derrocats per la verirar i per la moral, proposen, a través de la ploma de 
Salacrou, una realitat particular -l'espectre del drama de cadascú- en 
unaèpocague corna en el record com un malson,encaragueel travessi un raig 
de llum. 

Trobem el inaceix joc a LeJ NuirJ de la Colère (Les nies de la còlera, 1946), 
cemptativagenerosa i fidel a l'esdeveniment, fins i tot en els detalls; Salacrou 
ha volgut a curar la seva mirada, exposar el que ha visc, però no es llança amb 
cos i ànima en el cerna. Jean, partisà i sabotejador, resumeix coca la 
Resistència. Fa saltar un tren, el fereixen i es refugia a casa d'uns amics, que 
el lliuren al 'enemic per covardia. LesSSel maten sense aconseguir sotmetre'l. 
Apareixen també la seva dona i els seus companys de lluica. L'interès es 
concentra en Pierrecce i Bernard, la parella de traïdors gairebé inconscients. 
Bernard escà complecamenc sotmès a Pierrecce. I Pierrecce, per què ha traït? 
Por de veure's compromesa, desig de protegir els seus fills d'una possible 
cern pesca? Potser substisceixen rancors amagades i tenaces. Però el drama no 
s'aclareix. Tocs dos volen la pau; volen creure a qualsevol preu que no han de 
lluitar. La història sencera és espectacular i animada per un artifici tècnic 
curiós: fer paclar els personatges després de la seva morc, i fer-los recordar la 
real icac del passa e en contacte directe amb els vius. La tècnica del record era 
millor a La deJConeguda d' An-aJ. Aguí ofereix resultats desiguals que, algunes 
vegades, son forçats i confusos. La progressió dramàtica és acompanyada 
d'observacions i reflexions psicològiques; proposa conflictes d'idees i de 
sencimencs. Els diversos personarges permeten fer alguns descobriments 
psicològics singulars. El diàleg posseeix un moviment i un esril que denoten 
bones qualitats lireràries. Malgrat això, el cerna i l 'escruccuracontinuen sent, 
essencialment, melodramàcics, romàntics en sentit menor. A partir de 
LeJ nitJ deia ro/era podem constatar que Salacrou tot i adoptar cernes, i sobrecoc 
circumstàncies de gèneres diversos, és incapaç de renunc_iar a allò que era la 
consrant de les seves obres precedents (les millors): donar una volea metafísica 
i moral a les aventures quotidianes, sobrecoc amoroses, de la mirjana i alta 
burgesia francesa. Salacrou havia donar una nova dimensió als «casos» que el 
repercori francès exposava brillantment des de feia un segle. Allò que havia 
esdevingucconvencióceacral, «el joc dels amors i les traïcions», Salacrou ho 
havia ofega e amb una sèrie de consideracions i d'aprofundiments psicològics 
que resrrablien el contacreamb la realicar guoridianadels especradors. ALeJ 
nitJ de la còlera, això no obstant, l'intent de renovar-se sembla evident, però 
es queda a mig camí. L'aucorse sentafeccar pels esdeveniments, creu necessari 
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representar-los perquè veu fins a quin punc les consciències han escac 
apagades, però acaba caienc en els esquemes d'abans de la guerra. 

Le.Soldat et la Sorcière (El soldar i la bruixa, 1943) és un pur divercimenc, 
com declara explícicamenc el seu aucor. El celó de fons, històric -els 
cempesruosos amors del mariscal Saxe i una actriu-, només serveix per fer 
brillar les psicologies interessants i agradables. 

Retrac sarcàscic, divertit i versemblant -segons els precepces clàssics de 
la tradició còmica-, d'una de les dues-centes famílies q ue diuen que 
dominen França,L'Archipe/Lenoir(L'arxipèlag Lenoir, 1948), ésunad'aquesces 
obres que atrauen el lector amb una saviesa literària, subtil, i amb una amable 
incel·ligència crítica. Per a la representació, Salacrou hi ha afegir un segon 
acre: les necessicacs pràctiques han mort ificar així la seva inspiració i han fet 
l'obra híbrida, amb un final postís, forçar, que es fa ressò de la vena literària 
de la seva joventut i que malmet els resulcacs adquiries. El segon acre no 
convenç i trenca l'humor voluncàriament «mecafísic» del primer. En el fons, 
la sàtira no sobrepassa els límics de la broma: els escàndols que enregiscren 
els fers diversos són més sorollosos i tenen més imprevistos. El vell Lenoir 
s'acontenta amb poc. La hipocresia dels aleres Lenoir és massa narural per 
sorprendre'ns. La realicat, cercament, és més complexa. 

Dieu le savait (Déu ho sabia, 1950) complica algunes ben normals històries 
d'amor gràcies a un teló de fons situat en l'època de la Resistència, i a un 
quadre moral, viscut segons una lògica implacable de la predestinació. 
Salacrou ha vol¡¡uc refrescar les seves obsessions projentant-hi damunt la llum 
crua de Luter. És evident la influència d'una determinada cultura, cenyida de 
procescantisme, que es complau en aquests turments on es mesclen el sexe i 
la religió (en una perspectiva més gnoseològica que fideisca). 

Amb les seves darreres obres, Les /nvitésdN Bon Dieu (Els convidats del bon 
Déu, 1958),Lemiroir(El mirall, 1956), Unefe111111etropbonnête(Unadona massa 
honesta, 195 7), Bordevard Durand (Avinguda Durand, 1962), Salacrou corna 
decididament a l'esperit de les seves obres d'abans de la guerra, i es corna a 
consagrar a aquells ambients provincials que recorda. No hi manquen les 
acotacions bri llanes i les proeses tècniques. Però el gènere perd concacre amb 
la seva època i la inspiració ja no té aquell mordent ni aquellaoriginalicacque 
lieren pròpies. El temps i elsesdevenimentshandeixacendarrere les fórmules 
a les que Salacrou busca noves sortides. 

Anouilh 

En l'home modern hi ha una necessitat m ig fisiològica mig psicològica 
d'autodestruir-se, a través de la memòria, del diari íntim, de la confessió de 
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les seves faltes i de la seva decadència de l'àngel a la bèstia, voluntària o no. 
Jean Anouilh és el protagonista constant dels seus drames. Cada rèplica del 
seu ceacreésuna rèplicade la seva vida. Cadadelicconsumacés una de les seves 
faltes. Cada actitud dels seus personatges és el reflex de les imatges que van 
envoltant la seva joventut; fins al pum que les seves obres segueixen Ja 
mateixa corba que Ja vida d'un home: el conflicte dramàtic s'hi desenvolupa 
àmpliament, però és únic, i les figures enmig de les quals evoluciona el destí 
de l'heroi conserven una fesomia sempre semblant, fixa, hieràtica. Jean 
Anouilh és d'aquells per als qui l'arc cé, sobrecoc, un sentit personal, a l'abast 
d'una expansió, d'un alliberament: una confessió pública en què la vida es 
resol. 

El confliccefonamemal dels drames de Jean Anouilh, els termes de l'error 
que mina l'existència, vénen donats per l 'entorn familiaron escreix, on estem 
condemnats a viure després, malgrat qualsevol revol ca. Intentem evadir-nos 
de la situació en què el destí ens ha posat, però el temps de l'aventura i de 
l'esperança ha passat. La vida enregistra la fallida d'aquest intent: així ho 
trobem ale Voyageur sambagages(EI viatger sense equipatge, 193 7), LaSa111,age 
(La salvatge, 1938), E11rydtce(l 942), Roméoe1jeannette(l 946). Quan Anouilh 
es proposa semblar alegre o serè, la seva renúncia no deixa de ser evident. Les 
Pièces roses (Obres roses) semblen demosccar la possibilitat de l'evasió i de la 
felicitat en un món nou: en realicac, n'assenyalen Ja inconsistència, el fan 
fabuls i imaginari -com l'amor del príncep a Uocadia (1941)-, i deixen 
entreveure que per millor solució de la vida Ja seva negació en el somni, en 
aquestes imatges roses en les quals hom es bressola quan se situa fora de la 
realitat i el sentit comú. 

L'ambient familiar, que reuneix els individus en un grup primordial, ha 
maculat, rosegar i pervertit coces les relacions humanes. l la crear una xarxa 
d'intrigues, de violència, d'hipocresies, de ressentiments, d'inhibicions, que 
hom no poc defugir i que acaben per fer malbé la raó de ser, nodrint-la de roc 
allò que hom recela de mal, d'impur. En ranc que hom encara és pur, que no 
vol abdicar de res, mena unalluicasensequarter per cal de convèncer els altres 
que el mal és guarible i per cal d'arrencar-Jos del seu destí. La lluita és 
generosa, però està perduda d'entrada. Hom acaba deixant-se arrossegar al 
terreny d'aquells que esperava salvar, per confondre-ho i perdre-ho roc. En el 
transcurs de la lluita, apareix l'amor, que podria salvar-nos de l'ambient 
familiar i conduir-nos als horitzons de la vida; però l'amor no té mai cap 
possibilitat, sempre escà minar per la morc (com en el cas d'Orfeu i 
d'Eurídice), per Ja impuresa i per Ja inconstància. El destí de Ja creació i e l 
pecar original es repeteixen a cada existència. 

Antigone i Médée (1948) pertanyen al gènere de renovament dels ,;nices 
clàssics. Mires? Conflictes d'idees? Cruïlles històriques? Nostàlgia poètica 
dels símbols humans' Replec sobre l'etern rerorn del passat' E11rydiceera una 
transició, un pas de colors vius. Antigone és un exemple perfecte de la nova 
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forma: això no obstant, tan elegant i viva en la seva progressió com fràgil en 
la seva substància. AMédée, un cop més, es craccad 'una revol ca per aconseguir 
·un alliberament. 

Anouilh dóna a les seves obres una continuïtat de to veritablement ad
mirable: hi repeteix la història d'una innocència que les circumstàncies i els 
homes marceixen. De vegades la reforça ambla figura redundant igar-ladora 
d'una dona de cinquanta anys que té una influènciadestructiva, més o menys 
conscient, sobre aquesta innocència. Al principi d'aquest tema inamovible 
---<¡ue retorna amb la mateixa insistència i el mateix significat simbòlic que 
els somnis-, Anouilh broda múltiples variacions, usant el més possible 
reminiscències literàries que li permetin fer unpastiche. Poua a mans plenes 
en les fones més diverses, en Feydeau ien Cocteau, en Becque i en Giraudoux. 

Colombe (1950) no desmenteix la regla. Aquesta obra quadra perfectament 
amb el món d'Anouilh. No li falta un cerc atreviment en la representació, ni 
un humor acolorit en algunes rèpliques. Anouilh compon aquí una hàbil 
mixtura on el «negre» fa tot l 'aspecte d'una exposició complaent de les coses 
tèrboles, i el «rosa» d'un idil·li de novel·la per a noietes. Satisfà així les 
exigècies ambivalents del seu públic i obté un gran èxit. L'aggiomamento del 
ceacrede bo11levards'acompleix a era vés d'incursions en l'element tràgic i soca 
el pretext d'un ombrívol moralisme que, això no obstant, es complau a 
investigar sobre totes les versions possibles del «pecat». 

Com en cota dramatúrgia extensa, en el cas d'Anouilh intervenen en algun 
moment els recursos del gust i de l'ofici, que despersonalitzen l'obra i 
imposen el joc teatral com un objectiu en ell mateix: això passa a La Répétition 
011 l'Amo11r p11ni (L'assaig o l'amor castigat, 1950), variació al voltant del 
«teatre dins el teatre», a L'Alo11ette (L'oreneta, 1953), nova joana d'Arc, a 
Cécile ou l'École des Pèm (Cécile o l'escola dels pares, 1951), divertida paròdia 
de Molière, i a La Valse des Toréadors (El vals dels toreros, 1952), variació i 
comentari sobre Feydeau. No és estrany que el públic es deixés impressionar. 
Basat en una sòlida tradició, cadascuna d'aquestes obres desplega uns encants 
psicològics o còmics capaços de divertir o d'interessar. Anouilh es presenta, 
doncs, com l'últim avatar de l'autor de gran èxit, però es descuida de fer 
algunes obres satíriques d'un «mal gènere». 

El vals dels toreroJ,sens dubte, marca un límit: el de la imaginació de l'autor 
que es conforma a crear un divertiment. Certament no hi falten els crecs 
satírics, sense sortir de la tradició, fins i tot amb un punt d'angoixa i de 
menyspreu. Anouilh mescla amb sàvies dosis de pintura de rnscums, el 
caràcter i l'encreuament de casos de va11deville. No decanta mai la balança cap 
a cap costar. Només experimentem un cerc cansament davant algunes 
insistències sentencioses, sempre de bon gust. En definitiva, el sentiment de 
malestar neix quan la personalitat d'Anouilh es vol imposar. L'harmonia i 
l'equilibri són perfectes,en tant que l 'autoraconsegueix reflectir les tendències 
del públic, els seus humors més dissimulats, més tenaços. 
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A Omi/le ou le Courant d'air (Ornifle o el correm d'aire, 1955), el comte 
d'Ornifle, poeta i don J oan, té la naturalesa d'un adolescent aviciat i rebel. 
Comèdia falsa, convencional, pastiche considerable és, malgrat tot, teatre en 
l'estat més pur, en el qual entrem amb gust. Paradoxes, aforismes, cites, 
retrats imaginatius del natural demostren una inefable frivolitat que es burla 
de les idees més greus. Anouilh es dirigeix a un públic conscient d'aquest joc 
al qual és afeccionat. Dóna matèria a l'espectacle, igual que el seu poeta 
p rotagonista compon cançons per a les revistes d'èxit. Rejoveneix el 
vaudevilte amb un vernís clàssic (en aquest cas amb referències al D011Joan de 
Molière). Després d'haver escrit poesies inspirades, de bona factura i de bona 
tradició, Ornifle ha preferit dedicar-se al comerç de dames. Naturalment 
pren contacte amb els seus cossos i no pas amb les seves ànimes. Ha lliurat 
la seva musa obedient a les exigències dels cantants (és una musa servil, 
senyora de les rimes i de les síl·labes). Es deixa corrompre per un amic vulgar 
i groller, però de bon cor, i sobrecoc que és propietari de eres teatres, cosa que 
li permet papallonejar. Esdiverceix amb la seva secretària i amb la sevacriada, 
coces dues bojament enamorades d'ell, però respecta i ignora la seva dona. 
Anouilh situa Don Joan en els temps moderns, però no li és fàcil exposar el 
seu nou confl icte interior. Només hasabut seguir les petjades del seu il·lustre 
predecessor(a diferènciad'O. \Y/. de Milsz, amb el seuemoriu Don Joan). Ens 
presenta la lluita grotesca entre els valors de l'esperit, personificats per la 
secretària (la seva «consciència») i per un capellà espavilat, i els valors de la 
matèria, de la vida, de la realitat, que Ornifle, monstre del cinisme, afirma, 
defensa i proclama a cada acció i a cada paraula (tret de les cançons religioses, 
escrites per assegurar-se els favors del Cel). El bé i el mal, el pecat i la puresa 
es donen la mà. Ornifle, que sem com s'afebleix el seu cor, arribaria fins i tot 
a convenir-se (això no li passa mai a Don Joan). Quan ha superat la crisi corna 
a la seva actitud habitual, més decidit que mai a jugar a l'engany amb la fauna 
femenina. l el trobem fulminar al llindar de la seva darrera aventura. Anouilh 
ha guarnit aquest esquema amb un seguit de rèpliques divertides i efectives, 
però també amb troballes del gènere clàssic (com el fet de reconèixer un fill 
que ja té vint anys) o, per contra, ultra• modernes (com el recurs del mag
netòfon en algunes seqüències humorístiques). Situacions i reminiscències 
provenen de les fones més diverses, i no tenim cap dificultat per a reconèixer
les. Anouilh utilitza la seva gràcia per exposar-les, gairebé com si volgués 
denunciar els còmplices. Predominen les referències a la literatura catòlica; 
mostren una predilecció, que l'autor no vol amagar, per un sistema en bona 
harmonia amb les necessitats de la vida, sempre obert al perdó i preocupat per 
convertir el diable en un seductor. 

Quan arriba a la seva maduresa, Anouilh abandona el camp dels impulsos 
interiors cap a formes de vida més lliures, evocades amb nostàlgia, per cal de 
reflectir de maneraprecisaidefinidala seva posicióen el món, a través d'una 
sàtira molieresca, és a dir, basant-se el les reaccions d'un caràcter. Anouilh, 
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de qui coneixem les seves tendències conservadores, pràcricamenr alineades 
amb la desapareguda Accion Française, ataca el món oficial que dominava 
França fins a l'arribada de De Gaulle, se'n burla i en desemmascara les 
hipocresies. L'Hurluberlu (El baliga-balaga, 1956) i més encara Pauvre Bitos 
ou /e Dtner tÚJ 1ê1es (Pobre Biros o El dinar dels caps, 1956) manifesten un 
rebuig menyspreador de la Quarta República i branden sovint diversos remes 
gaullisres, heretats de la tradició maurrassiana i que s'acosten als costums 
feixistes. La revolta i la negació que animen els personatges corresponen a la 
dreta més rígida, que d'alera banda sempre troba apòsrol i abanderats dins la 
cultura francesa, de Barrès a Montherland, que se suma a un carolicisme 
singular, heroic i més orgullós que no pas caritatiu: és el que trobem a Beckel 
ou l'Hom1eur dt Dieu (Becker o l'honor de Déu, 1959). 

Pobre Bitos és una de les comèdies que ha causar J"escàndol més gran del 
reacre francès aquests darrers cinquanta anys. Bicos, magistrat de la Repú
blica, arri bac a un lloc elevar gràcies als governs dics democràtics que s'han 
succeït d'ençà de l'Alliberamenc, personifica els radicals moderats, 
tradicionalment amb cendències d'esquerra. Sure del no-res i aspira 
inconsciencmenc al privilegi. Un grup de nobles i industrials el conviden a 
dinar. Cadascund'ellsesdisfressad'un personatge important de la Revolució, 
Bicos ho fade Robespierre. Du ranc el dinar es du a terme un verirable procés 
dels seus acres. Fins i rot compareixen rescimonis directes i oblidats d'alguna 
de les seves febleses més greus i d'episodis encerrats pel temps. Bicos se sent 
humiliat i derrotar. Els comensals fan veure que el conviden a formar part 
d'aquesta societat que li és ran hostil, però que, en definitiva, l'arcau ran 
poderosament. Li juguen una darrera mala passada i ja el tenim enfonsat, 
convertiren no-res, però l'aucorsenc per ell una engruna de pietat: PobreBitos ... 
més que no pas una comèdia és un veritable pamflet dramaciczac. I, segui ne 
la tradició, al libel no li falta un cerc gust per la in~mia. Anouilh ataca els 
poderosos, es burla de les aucorirars oficials i les cobreix de ridícul, per no dir 
de fang (no sense motius vàlids). La seva posició real no importa, el que 
importa és que el seu sarcasme es basi en la raó i es tradueixi en vitalitat 
teatral, en un joc brillant d'imatges i de conceptes evocats en el marc d'una 
sàtira de l'època que té per cerna la renovació avortada l'any 1945. 

El baliga-balagadescci u el destí d'un general retirar-el subtítol especifica 
oel rea«ionari enamorat-que viu a la seva confortable possessió, però que veu 
com fracassa la seva vida privada i les seves empreses públiques (un com ploc 
entre els pagesos intenta cornar la «digni rar» a França i lliurar el poder als 
militars oa la corona). Anouilh ens simadavanc el «misantrop» d'avui en dia, 
desdenyós i piadós. Unagranombra planadamuntaquescacomèdia (a l'època 
el general De Gaulle escava retirar a Colombey voluntàriament). Les 
reminiscències de Molière prenen el lloc del mire, en tant que element 
renovable a la llum de les simacionsaccuals. Un cop més, Anouilhs'identifica 
amb el seu heroi, fins i roc si, exteriorment, els seusdescins semblen diferents 
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del tot. És a través d'aquest heroi que exposa les raons del seu menyspreu i 
de la seva hostilitat envers el món. Tor presentant el general com una vícrima 
de les esrructures modernes i del parlamentarisme, suscita cap a ell simparia 
i popularirar, encara que subratlli els seus aspectes còmics. Arriba a deixar
lodos cops forade combat a mans de representants de la pecica burgesia i dels 
intel·lectuals, d'esquerres, és clar. Tor presentant-lo com el campió de 
l'honesredar, del rigor, de l'honor, no fa més que anticipar-se a un futur que 
rochomconeix. Comsempre,Anouilh recorre al vaudeville, als seus sentiments 
i ressentiments personals (entre aleres coses ens fa assistir a una paròdia del 
cearre de Samuel Beckecc). Fent això, demosrra un calent dramàtic lleuger i 
hàbil. Rèpliques i situacions (agafades d'algunes obres seves anteriors: veieu 
la representació al jardí) semblen fruir d'un joc. La ploma és fàcil i aviva la 
polèmica. Personatges, esdeveniments, conflictes fan de vegades la impressió 
que només viuen en funció d'un diàleg brillant, però desrinac a un consum 
ràpid. Amb els anys, Jean Anouilh ha reduït la seva procesra al mal humor 
(un humor q11al11nq11ista, que troba un ressò favorable a la platea). Aquest 
h u mor d 'un escriptor afortunat esdevé cerna ceacral; pel que fa la seva tècnica, 
s'esforça a ser agradable -agradable per ella mateixa- a rravés d'esrirabors 
i de paresrismes fàcils. Al final d'una àmplia corba creadora i d'experiències 
heterogènies, Anouilh descobreix el joc ceacral deliberadament gratuït. 
Durant decennis havia exposar les seves indignacions personals i les reflexions 
que li comportaven. Va ser per l'èxit? Els ressentiments que sempre l'havien 
commogut van callar. En neixen aleres, però l'autor els embolcalla de 
divertiment amb una imaginació lleugera. 

D'un rema que quaranta anys abans hauria pogut produir els alexandrins 
de Rosrand i que fa trenta anys es va traduir en l'eloqüència lírica 
d'Assassinat a la catedral de T. S. Elior, Anouilh en va creure un brillant 
prerexr per a comèdia. Becket o /'lxmo,·de Diu agafa el camí del misticisme, de 
manera mig conscient, mig divertida. Però no ens hem de fer il·lusions a 
propòsit d'això. El misticisme no és més que un estimulant cearral, un moriu 
pintoresc (com ho va ser durant algun temps per a D'Annunzio). La reologia 
catòlica, el sants com Thomas Becker, que recorden la supremacia moral del 
sacerdoci, «l'honorde Déu», enqualsevolempresa civil, només són i nsrruments 
de la imaginació rearral, com ho van ser antany les banyes per als autors de 
vaudevi//e. Les inclinacions són passatgeres i canvien de manera sovint 
reaccionària. Anouilh sap recollir la inclinació de la seva època. El seu cinisme 
declarar, la seva frivolitat que només és aparent, l'hàbil estructura dramàtica 
de les seves obres, el seu llenguarge nodrir d'aforismes irrespectuosos que 
semblen amagar veritats, coc això va conquerir primer els actors més en voga 
i després, en bona lògica, un públic molc ampli . Nocarem, però, que a 
diferència dels autors de vaudeville de la Belle Époque, Anouilh no porca mai 
la negació fin~al final (aquells, en efecte, reduïen l'home a la baixesa dels seus 
apeties). Nega per satisfer el g use del públic, que considera l'escenari com un 
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lloc on es poc donar lliure curs a allò que s'inhibeix normalment; però deixa 
un gran marge de salvació i d'esperança, uns salvavides ben sòlids on 
l'especcador es poc agafar: a causa de la seva vaguecac, el misticisme apareix 
com l'expedient preferit. L'amistat entre Enric !I Plancagenec i el seu 
canceller Thomas Beckec provoca un canvi ben ceacral quan es transforma en 
hoscilicar ferotge perquè Beckec, esdevingut primat d'Anglaterra per decisió 
reial, es converteix en defensor de l'església i de l'amot de Déu. A l'interior 
d'aquesta dialèctica (que l'afecca molc poc), Anouilh crea dos personatges 
d'una bonica vicalicac ceacral. Enric II és nacural, ple de vida, capriciós, 
aparentment ruc, però coneix el valor dels desigssecrecsdels homes, comprèn 
subscancialment la seva funció de rei i viu per a ella. Amb la seva grolleria i 
els seus judicis desencantats, enmig de les solituds i de les servituds a què 
l'obliguen, l'interès de la seva casa esdevé infrangible. Beckec, generós i 
cordial, aprèn l'arc de la governació, sap creure'n profit, usa la seva sicuació 
de subordinat, d'amic i de conseller, amb els seus drets i els seus deures. Era 
un bufó, ple d'humor i d'humanitat. El veiem agafar el càrrec de canceller i 
servir fidelment a la corona, amb un sentit perfecte de l'escac. S'esdevé 
aleshores l'aventura imprevista de l'itinerarium mentis in Deo que acaba en 
martiri. Anouilh ens descriu aquest nou Beckec serè, fins i coc alegre, i 
desproveït deq ualsevolfanacisme. Després del flash-back inicial, la construcció 
s'articula amb molta vivor en un segui e de peries quadres històrics. La rèplica 
agafa sovint un tombant humorístic i les escenes segueixen una corba 
expressiva, degudament calculada. El divertiment escà assegurat a la primera 
parc, rica en crecs còmics. No hi fa res que hi intervingui el co míscico-pacècic. 
Que, d'alera banda, no sembla convèncer gaire ni el mateix autor. 

La darrera comèdia de J ean Anouilh, u Boulanger, la Boulangère et /e Petit 
Mitron (El forner, la fornera i l'aprenent, 1968) dóna una versió, en termes 
sobrecoc onírics, de conflictes familiars, al si d'una respectable burgesia 
mitjana. L'autor hi practica el divertiment pur, que la seva habilitat 
costumista sap fer agradable. 

L'obra d'Anouilh-abundosa i que des del puncde visca artístic roman en 
un pla mitjà, malgrat la singuralicac dels cernes- evoluciona des de les 
còleres i els somnis juvenils, exhalats en un seguit de transposicions de la vida 
real i quotidiana, cap ala maduresa d'un caràcter que es reflecteix en el món, 
que hi pren posició, que es mouentrel'hoscilicac i les aliances, contra aquestes 
dificulracs que oposen l'individu i la col-leccivicac, l'un als altres, seguint els 
camins tradicionals de l'amor, l'amiscac, la fe, l'accivicac. 
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Permanència del ceacre de bouievard 

Duran cia postguerra, André Roussin (1911-1987) ha entroncat directament 
amb el mecanisme còmic més tradicional, sense intentar res més que posar
la al dia. I va obtenir grans èxits: LA Perite H111re (La cabana, més de dues mil 
representacions d'ençà de 1947) i Lor1q11e l'en/ant para,1 (Fins que apareix el 
nen, 1950). Roussin reprèn l'estil de Feydeau, l'adapta al gust accual i rot 
apostant a fons pels elements d'èxit, sap fer viure els seus personacges,gràcies 
a croquis enginyosos de les psicologies, dels caràcters i dels costums. Roussin 
perpetua, nosensefinor, la tradició i el gust del ceatrede boulevard. Ha sabut, 
doncs, escar de moda per tal que la moda duri. Amb L'Etranger au Théatre 
(L'estranger al ceacre, 1950), obra en un acte, va voler oferir-se una breu 
incursió en l'avantguarda, menada amb molt d'enginy i amb una força 
sorprenent. 

Després ha tocar el corna Félicien Marceau (1913) d' enfilar-seal firmament 
de l'èxic,enelgènere lleuger i brillam. Gènere que no aconsegueix emmascarar 
alguns raonament pseudo-conceptuals aL'Om/(L'ou, 1952): l'ou és el símbol 
del sistema social, al que sembla necessari aferrar-se. Tampoc no és inútil 
manllevar el sistema de relat en primera persona, degudament entrecallac de 
sainecs, al qual el cinema ens ha acostumar de fa cemps. La substància no 
canvia per això: pintura de caràcters còmics en situacions familiars burgeses 
i en el famós triangle. Marceau gosa empènyer fins a l'assassinat de l'esposa 
adúltera. Amb una astúcia diabòlica, el marit fa condemnar l'amant en lloc 
seu (el tribunal és d'allò més humorístic). Però aquesta variant no anul·la per 
res les regles del gènere, que són de no preocupar-se per la versemblança de 
l 'acció, sinó simplement fer-la agradable. Tot posam en pràctica aquest 
virtuosisme teatral, Félicien Marceau va tenir inspiració fins a la meitat de 
l'espectacle. Quan no queda més recurs que l'adulteri, el joc cansa i es fa pesat, 
l'artifici es fa massa visible. Naturalment, en aquest gènere, el pretext 
s'aguanta si hi ha un intèrpret capaç de sostenir-lo a pes de braços. 

A La Bonne So11pe (La bona sopa, 1958), Félicien Marceau repeteix el 
procediment: un cerna central, un seguir de petites escenes recrospeccives, 
amb l'afegitó d'un segon personatge que evoca la joventut de l'heroïna. I 
l'èxit es repeteix. Els personatges i les si ruac ions difereixen poc dels clàssics 
del gènere. En darrer cerme, una cerca burgesia francesa, amb les seves penes 
i les seves mesquineses: cerna ja àmpliament explorar a la literatura i als 
escenaris. Marceaú el tracca, sinó amb aucenricicac, com a mínim amb una 
cerca acuïtat. Així, l'anàlisi psicològica de la prostituta Marie-Paule és agre 
de debò. Aquesra constitueix la base escènica de l'obra. 

En passar, després de la guerra, de la novel·la al ceacre, Marcel Aymé 
(1902-1967) no va perdre les seves qualitats de descripció còmica del petit 
món que coneixia i aposta deliberadament pel divertiment burlera. L11cienne 
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et fe 8011cher(Lucienne i el carnisser, 1948), La têtedes a111res (El cap dels aleres, 
195 2) manlleven a la sàtira material per a un joc mogut i ple de paradoxes (en 
el segon cas, la sàtira era tan violenta que va escandalitzar als parisencs). Les 
Q11a1re Véritls (Les quatre veritats, 1954) no és més que un pur joc teatral, 
sense conseqüències, però que s'aguanta perfectament damunt l'escenari. 
Clérat1lbard (1950), per contra, revela les secretes predileccions de l'autor, 
generalment ocupar a represenrar objecrivamenc i a explicar les esrranyeses 
del món. Sobre una r rama còmico-sarírica, que retroba una mica el teatre 
sagrat medieval, Marcel Aymé relata aventures fantasistes, de tall romàntic, 
al gust dels espectadors més conspicus. 

Marcel Aymé no es distingeix per la finor i no deixa els camins tradicionals. 
Les seves qualitats apareixen quan esbossa figures ereres directament de la 
crònica quotidiana i quan tracta, sense gaire precaucions, problemes de gran 
actual irat, davant els quals adopta una acritud satírica de regust molieresc. 
A Les Maxib11/es (1961), la sàtira ateny una de les dues-centes famílies de la 
indústria francesa. Però és atemperada per una tècnica teatral prou nova i 
enginyosa, que fa un cerc efecre al públic i el diverreix. 

L'actor-autor François Billetdoux (1927-) va tenir la vista de triar per títol 
d'una de les seves comèdies l'expressió Tchin-Tchin (El brindis, 1958), que 
converteix en el símbol del rerrobamenc encte dues existències que, sense 
això, haurien naufragat. Per etapes, i cada cop al voltant d'una copa, es crea 
una aliança capaç de sostenir i de justificar dues vides, roc duem-les cap a una 
nova via. Els dos herois de la comèdia han visc la ruïna dels seus amors i dels 
seus respectius casaments. Es troben en l'inútil incenc de cornar a lligar les 
seves relacions. El marit de l'una l'enganya amb la dona de l'altre. Els dos 
adúlters fugen junts. Als dos éssers abandonats no els queda més que brindar 
juncs, amb amistat. No es tracta d'amor, en el sencic normal del terme, sinó 
de dos complexos d'inferioritat que es ceconforren i es compensen. A poc a 
poc, aquest lligam subtil, acaba trobant l'equilibri i una força íntima, 
malgrat la seva fragilitat i el punt de partida alcohòlic. A poc a poc, veiem 
evolucionar la concepció de la vida que tenen els nostres dos desesperats: de 
«burgesos» i «alienats• que són quan s'alça el teló esdevenen cada cop més 
«anarquitzants» i «maleïes», per acabar senc vagabunds submergits en allò 
que hom anomena la «amoralirat». No hi ha gran cosa d'original en aquest 
bocí de brillantor amb el qual Billetdoux ha conegut l'èxit i una certa 
celebritat. Diversos temes, característics d'una determinada dramatúrgia 
d'abans de la guerra hi són assimilats i vulgaritzats, al llarg d'un diàleg 
brillant, sembrat ça i lla de subtileses psicològiques i d'estirabots aguts i 
enginyosos. 

VadonccMz Torpe(Vés acan Téirpe, 1962) recorre deliberadament al recurs 
de la investigació policíaca. En pocs mesos s'han produït diversos suïcidis a 
l'hotel Tiirpe, regentat per una dona jove i bella. Karl Tiipfer hi vaa investigar 
per encàrrec de les auroricacs superiors. Els seus incerrogaroris es concentren 
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en la jove mestressa, que sembla atreure els candidats al suïcidi i empènyer
los cap al gest suprem. Però no hi ha cap misteri a descobrir: només dues 
concepcions en concrasc cocal. La primera, ladeTopfer i dels seus inspiradors, 
seria poc més o menys del tipus bolxevic: un semic posiciu de la vida i dels 
seus deures, un dinamisme d'implicacions puramem pràctiques, oriemac cap 
a l'adquisició de bén concrecs. La segona, la d'Ursula-Maria i dels seus 
llogacers (una galeria de desarrelars) reclama el dret al dubce, al curmem, a 
les eleccions decisives, emre les quals hi ha Ja de refosar la vida: en resum, és 
l' hereva de toc un bagacge malencònic, però noble i generós, semblam en cot 
al del romamicisme alemany. Els llogacers escan enamoracs d'Ursula, que 
d'alera banda concedeix els seus favors sense gaires dificulcacs, però els recira 
amb la mateixa desi m bol cura. Quinze anys abans, Ursula-Maria hauria escac 
presemada com la criomfadora, la musa ideal del dramacurg: hom l'hauria fec 
caure soca les bales dels bèscies. La dialèctica de les comradicions procedeix 
aquí cap a la síntesi. Topfer es converteix als pums de vistad'Ursula, Ursula 
s'aproxima als de Karl. Tanquen l'hocel coma conseqüència de lainvescigació 
menada per Topfer. Topfer i Ursula es queden sols i, després d'algunes 
tergiversacions es troben al llit, amb gran satisfacció del públic. Un cop més, 
el to de vaudeville ha donar a Billetdoux l'èxit: només li ha calguc mesclar 
sàviamem els elemems trets de Camus, Koestler, Kafka i els altres. 

L'actor Romain Weingarcen ha tingut uns inicis imeressamscom a autor, 
aconseguim un bon nombre de represemacions amb L'Eté(L'estiu, 1965 ), un 
quadre idíl·lic i alhora irònic dels sentimems de l'adolescència, comemac 
amb enginy, però un enginy afectuós, per dos actors-gats. 
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La comèdia anglesa 

Wilde 

La comèdia de costums, que s'havia escampat per toca Europa, seguim 
l'exemple del teatre francès i, en particular, el de Dumas fill, es troba en Ja 
cultura anglesa amb la tradicional comedy o/ ,nannen de to humorístic que, 
després de Congreve i Sheridan, el romanticisme haviafet callar. La redescoberta 
de la possibilirarde representar una societat damunt l'escenari, concretament 
i amb realisme, coincideix amb el retorn de la necessitat satírica d'antany. 
D'aquesta trobada neix un nou tipus de comèdia. 

Sofisticades i agudes, agressives però amb elegància, construïdes segons les 
regles de l'arc per ral que les seves fletxes arribin, les comèdies d'Oscar Wilde 
(1856-1900) no s'ocupen de perirsburgesos situats en la burocràcia ni en la 
paperassa dels tribunals, tancats en la família com en una gàbia de bojos, tal 
i com volia Ja comicirar europea de l'època. Les comèdies de Wilde apunten 
la high life, la vida privada de la classe dirigent anglesa, que cobreixen de 
ridícul i arruïnen així la seva pretensió de ser intocables. Són el comrapunt 
sarcàstic de les fanfàrries de Kipling i de les glòries de l'imperi. Wilde imema 
debades retrobar una llibertar natural, una vida alliberada de qualsevol mena 
d'influència exterior. Té aquesta fe, la cultiva, i l'acció dramàtica li serveix 
sobretot per a exorcirar els fantasmes de la respectabilitat, la moral encensa 
com una simple salvaguardi, com una vàlvula de seguretat de l'ordre social 
establert. Enderroca les ficcions en nom de les quals es defensen els interessos; 
se'n burla tor mostram les convencions socials, damunt les quals la convenció 
teatral actua com un reactiu detonam. 

A Lady Windmnere's Fan (El ventall de lady Windermere, 1891) i a The 
lmportance o/ being Earnest (La importància d'ésser fidel, 1894) la descrip-
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ció, viva i divertida fins al punr de sobrepassar el joc brillam de la comèdia 
del segle XVIII, amaga una hoscilicac permanenr. Si cuades en els ambients 
més sofiscicacs, les intrigues segueixen una progressió dramàtica hàbil, on les 
converses de saló i les resolucions quotidianes s'il·luminen de sobte amb una 
llum crua i feridora. En nom d'una concepció més elevada de la vida, Wilde 
es riu dels usos i cosrwns en vigor. 

El nom Earnesc vol dir seriós i poc traduir-se, enrre aleres per Constam o 
per Sever. A la comèdia de Wilde, un personatge adopta aquest nom per 
designar un «segon ell mateix». S' inventa l'existència d'un germà Earnesr, 
gràcies a la qual cosa mena una segona vida, lliure i sense prejudicis. Oscar 
Wilde va definir la seva obra com «una comèdia sense importància per a 
persones serioses». En una còpia manuscri ca s'hi han e roba e aquestes noces de 
l'autor: «Morr,diners i casament; lanacuralesade l'estil; ideologia i economia; 
bellesa i veritat; la psicologia de la filanr ropia; el declivi de l'aristocràcia; la 
moral del segle XIX, els mètodes de classe.» Aquescesanocacions demostren 
a bascamenr que soca la superfície, sovint plena de bones paraules, Wilde 
volia fer transparentar un judici explícit sobre la societat en què havia entrat 
i que ben aviat l'havia d'expulsar. No cé cap importància que, per reacció 
canera les convencions i canera la hipocresia de la qual era cescimoni i de la 
qual va esdevenir la víctima, Wildehagi culcivacdesprés,com ja és sabut, uns 
ideals escerirzanrs. Hi ha rambé l'esnobisme del qui aconsegueix freqüentar 
una classe privilegiada que no ha esrarla seva d'origen. Però coc això no ré cap 
mena d'importància, davanr el retrat que en fa. The lmportance of Being Earnest 
conscirueix, en aquesr senrir, un model. Dos amics rics, joves i desenfeinats, 
campions de la high life persegueixen amb assiduïtat dues noies. A més, 
s'inventen unes quantes estratagemes per escapar de les regles i de les 
obligacions de la vida de societat londinenca. Les seves malifetes són 
descobertes per una severa lady, curorade la respecrabilirac pública. Sorgeixen 
diverses conrrarierars abans que els amors puguin concloure feliçment: les 
conrrarierars són superades a través de la identificació d'un nen trobar. Darrer 
obstacle: quan es descobreix la inexistència del germà Earnesc, Gwendolen 
noval saber res més de Jack perquè la banalitat d'aquest nom la molesta. Però 
hom por demostrar que Jack ha escar batejar efectivament amb el nom 
d'Earnesc. Les aigües es calmen sobrecoc perquè cant d'una banda com de 
l'alera s'han revelat les disponibilitats financeres respectives. J a no hi haurà 
més dubtes pel que fa l'auscericac i la severitat indispensables al matrimoni, 
a l'època vicroriana. És precisament l'aparent lleugeresa allò que confereix 
profunditat a aquesta comèdia. Sembla que Wilde hagi respost a la crida que 
Nieczsche va llançar un cerc temps abans, a través de Zaracuscra: «La veritat 
en arr és allò el contrari del qual també és veritat. Les veritats de la metafísica 
són les veritats de les màscares.» 

La força íntimament subversiva del teatre de Wilde el ducà, per una part, 
a l'èxit i a una frescor eternal, gràcies a la seva perfecció, a aquest joc que 
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desenrotlla entre l'aparença i la substància; i per altra part, cap a posicions que 
li valdran una condemna a la presó, l'anorreamenr moral i després la 
decadència física i la ruïna. 

Oscar Wilde amaga un turment, la necessitat d'alliberar-se de la societat 
on viu, tot tornam a les lleis de la natura, retrobam la seva sinceritat, a través 
d'una ironia disolvent. La crisi profunda que hom intueix en les seves 
comèdies, igual que el franc dolor de Ja Balada de la presd de Reading adquireix 
un significat històric. Pel que fa la consciència burgesa, marca un nou 
tombam en l'esperit europeu com testimoniaran les noves tendències que en 
reprendran els temes i, en primer lloc, un dels mestres de la primera meitat 
delsegleXX,AndréGide.AAnglaterraaquestensenyamemdeliberadament 
anticonformisra i aquest humor subtil seran representats per G. B. Shaw que 
els desenvoluparà a Ja seva dramatúrgia. 

Coward, Raccigan, Uscinov 

Als londinencs els agrada un teatre que reflecteixi ditectamem els seus 
gustos, és a dir, les seves febleses sentimentals, tal com varien d'una època a 
una altra. 

Les comèdies de Noel Coward (1899-1973): Hay Fever (Febre del fenc, 
1925), Privare Lives (Vides privades, 1930), BlirheSpirit(Especit alegre, 1941), 
BriefEncounter(Breuencomre, 1945), Nudewith Violin (Nu amb violí, 1956) 
suggereixen unptithos subtil sota les amables aparences de l'enginy i a través 
d'una descripció amatent de Ja vida quotidiana on el públic pot reconèixer
se de seguida. 

Terence Rattigan (1911-1977) ha succeït Coward en la pintura conven
cional de vides i de siruacions de cada dia, executada amb la finalitat 
d'emocionar i de divertir els espectadors, sense plantejar cap problema. A 
l'escola psicològica del teatre francès, Coward hi havia adquirir amabilitat, 
frescor. Terence Rattigan s'interessa més directament per la realitat, però té 
menys desi m bol cura i el seu teatre de vegades és exterior. \Y/ho is Sylvia? (Qui 
és Sylvia?, 1950) és la comèdia tipus que proposa una distracció segura. 
Rattigan s'acontenta de posar en marxa i de mesclar mecanismes d'eficàcia 
provada, l'efecte dels quals es poc preveure amb una relativa seguretat. 
Separat, Tablu (Taules separades, 1954) és un díptic de dues obres en un acte 
que reuneixen la circumstància que es desenrotllen al mateix lloc i en part 
amb els mateixos personatges, a quatre anys de distància. A més, en 
cadascuna d'aquestes obres hom hi distingeix dues pans: una que es dedica 
adescri ure l 'ambient i elcaràccer,minuciosa i detallada, l'alcracemradasobre 
el drama psico-sexual d'una parella. En Ractigan el contingut és senzill: 
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l'autor es preocupa solament d'aixecar un sencimencalisme fàcil. Però no se'n 
surt amb naturalitat i poder de convicció. La construcció és artificial i 
complicada, no pels seus significats, sinó per les psicologies que ens vol 
mos e rar i que es mouen en un laberint de contradiccions i d'equívocs, només 
juscificacs per les exigències teatrals. 

Els dos grans èxits de Peter Uscinov (1921) The Love of Four Colonelr 
(L'amor dels quatre coronels, 1951) i Romanoff andj11/ie1 (1956), si els 
considerem en les seves justes proporcions, en els límits de la diversió -
límits que no són can fàcils d'aconseguir com podria semblar-, es defensen 
honorablement. Hi trobem rèpliques i situacions d'un enginy up 10 da1e. 
Romanoff and Julier reprèn el cèlebre esquema de Bandello i el situa en un 
climadevaudeville. L'odi entre Montescos i Capulecs hi esdevé la desconfiança 
entre russos i americans, en un pafs froncerer1 evidentment amb un amor 
víctima de coca mena d'obstacles, però amb un final feliç, en aquesr cas. 
Gràcia, recursos còmics, encant en el joc, esperit satíric (bascam inofensiu) hi 
són a mans plenes, i responen a la finalitat d'una distracció passargera. 
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LA INVESTIGACIÓ SOCIAL 

Dumas fill 

La visió romàntica de l'art, de la vida i del teatre no podien sascisfer les 
àmplies capes de públic que es formaren en el decurs del segle XIX. En la seva 
expressió més elevada, més lliure i creativa, aquesta visió responia a les 
exigències de les capes burgeses que aspiraven a uns cercs ideals ariscocràcics. 
Per contra, en la seva versió més fàcil i potser més atractiva, el romanticisme 
satisfà els sectors petitburgesos i populars, que hi busquen una evasió capaç 
de transfigurar les seves penes i alegries quotidianes. Però, amb el ple 
desenvolupament del capitalisme, va prenent cos una capa mitjana, que 
pretén assumir la direcció dels afers públics i enlairar-se al poder financer, 
segons les regles de l'èxit que d'ençà d'aleshores esdevé norma social. Aquesta 
nova estructuració de la jerarquia social es preveia de feia segles, però és coc 
just amb la superioritat definitiva de la indústria en l'accivicac social que se 
solidifica en els països més evolucionats d'Europa. 

Les regles de l'èxit, ésadir,del guany, es basen en l'eficàcia de la producció. 
r aquesta, al seu corn, es basa en una contínua confrontació amb l'economia. 
La classe mitjana, de la qual procediran a partir d'ara els estrats dirigents, 
experimenta la necessitat de reflectir-se en el teatre, perquè això li permet 
controlar-se, criticar-se i renovellar-se sense que el curs de les coses la depassi. 
El ceatce del segle XIX es posa al servei d'aquest objectiu. Els seus principals 
arresans s'erigeixen en consciència crítica del públic i acaben pet teoritzar la 
seva intervenció en la vida social. Cada pas que fan en aquesta direcció, 
correspon a una cerra evolució de la societat, a la qual s'anticipen per cal 
d'experimentar-ne la solidesa i el valor productiu. La posada en pràctica 
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d'aquest procés, es recolza de primer en la popularitat i prestigi dels accors, 
concrecamenc del gran accor. Aquest, d'alera banda, troba en la nova 
producció la més segura passarel·la cap al públic. No serà fins més tard que 
apareixerà la consciència de la direcció artística, quan el públic, com sempre 
principalment burgès, haurà acomplert les rasques que hom li assignava, en 
el punt que provarà, de manera inquieta i de vegades convulsa, d'aplicar-se 
a un capgirament i una renovació de la seva cor:icepció de la vida, fins llavors 
relligadaa l'ascen'!;iósocial. La primeraobra de teatre que reflecceixdireccamenc 
el procés que acabem de descriure la devem a Schiller i porca profundament 
gravades les marques de r evolució del romanticisme pel que fa al tema de la 
investigació social: Lui,e Miller. Resultaria arbitrari mirard'escablir un estrec 
paral·lelisme entre procés històric i producció dramàtica. Però hi descobrim 
una correlació: al marge dels grans rombs que defineixen els destins dels 
pobles, cenim un diari de les seves vicissituds, que en segueix el camí i ajuda 
a comprendre'n les raons i les conseqüències; si es considera que, ben sovint, 
el dramaturg se serveix del passat per aclarir la incerioricac de les fases accuals, 
se segueix la necessitat de reprendre cerces rutes i evolucions. 

El 1848, quan París renova la seva revolució, quan Karl Macx llança el seu 
Manifest del PartitCom,mista, Alexandre Dumas, fill ( 1824-1885 ),publica La 
dama de les camèlier soca forma novel·lada; quatre anys més card, no sense 
dificultats, la porcarà a l'escenari, coc revolucionam els usos i el paper del 
reatre. El procés psicològic de revaloriczació de l'element socialment 
menysprable, hi areny el pum culminam. Hom parla en termes quotidians 
d'una realitat quotidiana, hom hi condemna les hipocresies socials, en favor 
de la puresa dels sencimencs que aquestes hipocresies han envilit. 

Amb la moral simple i autèntica dels personatges burgesos i els seus prin
cipis de vida, moral que es desgrana en una complicada intriga, Luise Miller 
por ser considerada un exemple isolar i, en cerc sencir, profètic. Aquest buf 
de revolta ètica no el cornarem a trobar fins quaranta anys més card amb La 
dama delescamèlies, on una alrracriacura femenina,_que l'honor rescara(aquí, 
malgrat les aparences), és la víctima d'un medi social en el qual s'ha visc 
forçada a viure. Aquí també, un amor pur i sobirà, que les condicions socials 
fan impossible. També aquí, el sacrifici de l'heroïna, de primer incompresa 
pel seu amant. Quan ja és massa card, quan la morc ja plana, esclatarà la 
veritat, i per fi apareixerà la salvació i fins i tor la perspectiva d'un amor feliç ... 
però ja cau el relé. La lamentació per un malentès, causat per la dolenceria o 
la bestiesa del proïsme, carregat de tràgiques conseqüències, provoca en 
l'espectador un xoc i una incitació directa a eliminar les causes de ranca 
desgràcia. L'n altre cop, el moco r del drama és la diferència d'origen social. 

Alexandre Dumas fill s'inpirà en experiències personals, excretes, segons 
sembla, de la vida de la cortesana Marie Duplessis, que conegué molt bé. Però 
el més importam, és la versemblança immediata de l'acció. Per primer cop, 
el teatre ens permet observar veritables «bocins de vida» que ofereixen a 
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l'espectador la il·lusió de veure d'amagat les realitats quotidianes, sense cap 
pantalla literària. No solament el diàleg es prosaïcza, sinó que roman 
estrictament fidel a la convecsa corrent, fins i roc en l'abandó sentimental. 
Poesia fàcil de l'expressió amorosa, banals aforismes: el diàleg es fa eco dels 
medis mundans de París. AL11ise Miller, Schiller havia escalonar el drama amb 
ideals inreriors, amb una nova i pura moralitat. Dumas fill, per contra, 
s'aplica sobrecoc a pintar el seu món dins les seves crisis, en el seu mal, però 
ram bé amb les veus salvadores, per ral de fornir una imatge dels costums de 
cada clia. Obria, d'aquesta manera, a l'escena i al públic contemporani, nous 
horitzons, noves possibilitats de mesurar-se amb larealirarde la vida,d'acord 
no ja amb esquemes mítics o novel·lescos, sinó seguint el decurs d'unes 
existències fiblades pel drama. L'estructura ceacral abandona, també, roca 
aparença d'arciflci, per resseguir aquest curs en els moments culminats, 
precisament els acres del drama. És amb això que l'obra de Dumas fill inclou 
un caràcter revolucionari i conserva una importància històrica fonamental, 
per bé que sembli viciada per un patetisme fàcil, per la simplista generositat 
dels cors, o el recurs massa evident a uns «deus et machina» massa colpidors. 

La dona de vida fàcil Marguerire Gaurhier, enamoriscada d'Armand 
Du val, renega de la vida corrompuda i es dedica en cos i ànima al seu gran 
amor. Però apareix Duval pare,demananc-li que hi renunciï en bé d'Armand, 
refusar pel seu medi social, i en favor de la felicitat de la seva germana, que 
no por casar-se per l'escàndol que s 'ha abatut sobre la família. I ver ací la gran 
escena: no només accepta Marguericede renunciara Armand, sinó, per millor 
convèncer-lo, reprendrà l'antiga vida de disbauxa, a fi que Armand la 
menyspreï i se'n faci enfora definitivament, estroncades coces les il·lusions. 
La pobre Marguerice sofreix en silenci i mor tísica. Naturalment, Armand 
arriba a remps per recollir el seu últim sospir. Un darrer aforisme clou el 
drama: «Tor ec serà perdonat perquè has estimat molc». 

De moles punes de visca, La dama dt les camèlies ens sembla avui una obra 
fàcil i artificial, entre aleres raons perquè la vena que posa al dia ja havia escat 
llargamencexplotada. Els seus temes,així com la manera de presentar-los, ens 
semblen usars. Però pertoca a l'autor un doble mèrit. Crea un nou gènere, que 
porca l'espectador a reflexionar sobre uns elements que semblen extrets de la 
vida real, i que el convencen, calmem un cesrimoniacge directe: La dama dt 
les camèlies porta a cap una funció de mediadora entre vida i escena, roc 
enfortint la influència del teatre. Ofereix igualment a un bon seguit de grans 
accors la possibilitat de forjar interpretacions que, depassam el pensament 
estricte de l'autor, esdevenen veritables creacions. 

Animat per l'èxit obcinguc gràcies a aquesca nova mediació entre realitat 
i escena, Alexandre Dumas fill elaborà coca una producció dramàtica del 
maceixestil,peròque de mica en mica passa del to sentimental al satíric, sense 
tanmateix reeixir a elaborar un personatge ran simbòlic i eloqüent com 
Marguerire Gauchier, del moment que es tracta de desemmascarar la 
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hipocresia, de revalorar una capa social tinguda per inferior, i tractada 
conseqüentment per les classes superiors (com posà de relleu Meyerhold, el 
1925, en una realització fonamentada en la crítica revolucionària). 

A Vida alegre(l855), Laqiiesti6de/J diners (1857), L'amic de les dones (1864), 
La dona deClaude(l87 3), PYancillon ( 1887), les anàlisis de les relacions socials 
(i en particular del matrimoni), no manquen ni d'acuïtat ni de realisme, 
malgrat els presupòsits moralistes i patètics que obeeixen a la intenció de 
reformar els costums. 

Mentrestant el drama burgès, així concebut, experimentava d'aleres de
senvolupaments. 

El factor ( 1839), d'l·lonoré de Balzac, assenyala el camí d'un cert realisme, 
tor lligant-lo a la tradició de la comèdia de costums del segle XVIII, en 
particular de Turcaret. El protagonista, Mercader, porta la intriga a un to de 
franc vaudeville, amb la fantasia i la ironia que li són pròpies. Aquesta 
comèdia, un exemple isolat a l'època, retroba avui dia una portentosa 
vitalitat, ben insospitada: frescor del moviment escènic, vivacitat dels 
personatges i l'acció, d'on cal destacar una exrraorc;linària(i ben balzaquiana) 
capacitat de mistificació de l'heroi, que no elimina, d'altra banda, a propòsit, 
algun sentiment amagat. Vet aquí el nou heroi: un geni de les finances. 

Hebbel 

La gran elaboració filosòfica del criticisme i l'idealisme kantians, no podia 
deixar de concretar-se en una versió teatral, sobretot pel que fa a la seva 
«metafísica dels costums». Atès que la dramatúrgia no és sinó la descripció 
dels conflictes inherents a una època donada i uns «costums» donats. 
Aquestes repercusions testimonien una directa transfusió, dins els afers de 
cada dia, de lesconcepcionsfilosòfiques que esran al capdavall dels conflicres 
històrics, quan s'esdevenen al si d'una consciència individual. 

A Alemanya s'estén una reacció al romanticisme, una tendència a acarar la 
realitat social del món a partir d'anàlisis objectives. Hom reprèn cerrs 
corrents secundaris dels passar i certs aspectes de l'obra de Goerhe deixats fins 
aleshores en l'oblit. 

Friedrich Hebbel (1813-1863)apareix com una figura solitària. Porra a la 
maduresa precisament els motius romàntics a què ens referim, reconduint
los a «resseguir les insrirucions humanes existents, ja siguin religioses, 
polítiques i morals, defensar-les de la ruïna i ajudar-les a realitzar-se». 
Hebbel emprèn la rasca de definir-se, amb aquella lucidesa crítica que tant 
li escau. Desenvolupa el drama burgès, a partir de procediments i remes del 
primer Fam/ i després, fins i tot de l'Ur/aus/. D'alera part, eixampla la visió 
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de Goethe en el seu segon FauJt i de les tragèdies clàssiques, tot interpretant 
el mite segons daus modernes, i remarca la verirar i humanirar d'uns 
personatges que, avui, ens desvetllen tot un passat dens i actiu. No és pas per 
atzar que l·lebbel tingué la revelació de les seves possibilitats de creació 
arrística mentre llegia Fa11Jt al llarg d'una sola nie de febre. Però, millor que 
Goethe, sabé encarar les regles del cearre, i concebre el drama coherentment, 
en els cernes i les formes, per cal de bastir-hi una estructura unitària. D'alera 
parc, l·lebbel va viure en ple període del pose-idealisme, i veié néixer les 
concepcions de Feuerbach i de Schopenhauer. Així, per a l·lebbel, el drama 
es lliga a una crítica de la Weltamcha1mg i, més precisament, en el context del 
drama burgès- en desenvolupament, a la condemna de la idea que l'ésser 
defineix l'existència. 

Maria Magdalena (1844) poc ser considerada la seva obra més important. 
Aquí l'autor hi reprèn el tema de la pecadora penedida. Klara, filla del fuster 
mestre Anton, és la víctima inconscient del mal, en cedir per feblesa al seu 
promès Leonhard, personatge egoisra fins a l'abjecció, que es nega després a 
casar-s'hi. Sotraguejat per la conducta del seu fill Karl, el pare de Klara li fa 
prometre que si més no ella romandrà fidel a les regles morals en les quals ha 
pu¡ar els fills. Karl ha estat arrestat sota acusació de robatori, i sembla que les 
sospites són justificades. La mare mor de dolor. Klara crema una última 
temptativa per casar-se amb Leonhard, que s'ha allunyat amb l'excusa de la 
vergonya que ha caigut sobre la família, a conseqüència de l'arrescamenc de 
Karl. Aquest és absolc: Klara es val d'aquesta nova circumstància, però 
Leonhard es mostra inflexible i li anuncia que s'ha promès amb la filla del 
burgmestre, lletja i rica. Cal que Klara ram bé renunciï a l'amor del secretari, 
del qual no se sent pas digna a causa de la vergonya que porra dintre, i que 
aviat serà manifesta pera tothom. Es llança a un pou, mentre que el secretari, 
assabentar de la veritat, provoca Leonhard en duel, el mara i és ferir. Mestre 
Anton resta sol aclaparat per les desgràcies que li han trencar la vida. Aquests 
mots clouen el drama: «Ja no entenc el món!» Mesrre Anton contemplava la 
vida amb el filtre dels sòlids principis de la moral tradicional, amb un 
agudíssim sentir del deure i la caritat cristiana: fins en les més grans 
dificulrars, les més feixugues condicions socials i en l'opressió. Però aquesta 
moral es trenca en contacte amb la realitat: allò que provoca la crisi és de 
primer l'instint, que trasbalsa Klara i fade Leonhard un ésser violent; després 
la necessitar d'afirmar-se dins la jerarquia social, el motiu principal de la qual 
és polític i financer. El conflicte entre l'univers moral d'Anton, reflectit en 
la filla, i el medi social del voltant, esdevé tràgic. l cor això sora la pressió de 
la gris realitat de la vida en un perir poble alemany, que l·lebbel pinta del 
natural: comportaments lligats sempre a les dificultats del treball del 
jornaler, cerca d'un guany assegurar, voluntat d'escapolir-se de la situació 
petit burgesa, la humiliació de sentir-se proletari. El diàleg ré puntes 
d'amargor; primerament despullat, esclata a la fi en aspres invectives d'una 
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forca embranzida. La construcció dramàtica, com la psicològica, dels 
personatges, són sòlides, cepades, quasi rudes. 

Agnei Bernafier(l852) descriu una situació comparable,però en unconcexc 
històric, sense els lligams amb la realitat present ni la vivacitat de Maria 
Magdalena. 

Del drama històric, Hebbel passaal mice, considerat en cant que llegenda; 
el fa reviure amb voluntat de versemblança, recream els personatges des de 
l'interior. La conscrucció ceacral s 'hi mos era sòlida, mai graniita. El dramatisme 
hi neix dels conflictes que proposa la llegenda viscuts per personatges de carn 
i os, la trama psicològica dels quals, arrodonida, es nodreix dels elements 
descrits al començament. L'elaboració formal i la introspecció no arriben 
potser als cims de Kleist, però acompleixen més clarament la funció escènica 
i testimonien un disseny més net. No s'enlairen al lirisme de Schiller, tan 
sovinc perdut en l'èmfasi, sinó que romanen sobris i simples.judith ( 1840) 
i Gygei ,md sein Ring (Giges i el seu anell, 1855), en són els més reeixits 
exemples; i no només perobrade Hebbel, sinó per cota la cascad'incerpretació 
del mi ce, reviscut en els orígens humans (temptativa que mai no deixarà de 
seduir la nostra cultura). 

Die Nihelungen (1861) roman, en relació a la gran llegenda germànica, en 
els límits de la il·lustració, certament executada en termes de teatre. La 
comparació amb Wagner és inevitable. Naturalment, Hebbel ni prova 
d'arribar al poder de suggestió i a l"encancamenc fantàstic que exerceix la 
Tetralogia. Però sap usar les pròpies capacitats teatrals amb finor i amb un rar 
sentit de l'equilibri; sap servar la credibilitat dels herois, enfront de l'esclat 
de les passions. Acaba aquest drama amb l'escena en què Arila llença la corona 
imperial i Teodoric, rei de Verona, la recull, coc juram lluitar, gràcies a ella, 
per un món millor. Hi és anunciat el finalisme històric. 

Ibsen 

Henrik Jbsen (1828-1906) va néixer i es va formar a Noruega, petita nació 
que mantenia el contacte amb els grans corrents culturals europeus, sobrecoc 
a través de Dinamarca, a laque se sencia escrecamenr lligada, tanc en l'aspecte 
lingüístic com per afini ca e ècnica. La fracció benescanc de la societat noruega 
considerava Copenhaguen com a capital moral. Precisament per pertànyer a 
una cultura menor, lbsen es mostrà sensible a les tendències culturals més 
diverses, al teatre romàntic de Goethe i Schiller i al primer realisme francès, 
cal com es desenvolupava amb Balzac i Dumas fill. La cultura romàntica 
!"incita també a interessar-se de prop per les tradicions i llegendes del seu 
país. Tampoc no fou indiferent a l'especulació religiosa, sobrecoc pel biaix de 
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l'anàlisi del comporcameoc, de Lt,ter a.Kierkegaard. Ibsen mostrà sempre un 
molt viu interès per la vida política i el progrés científic, que tanmateix el 
desplaçà amb al temps cap a Nieczsche. 

La seva vasta obra descriu una paràbola, el tret fonamental de la qual 
podríem dir que rau en la coincidència entre la preocupació especulativa i la 
de representar: com en el seu contemporani Dostoievski. Naturalment, Ibsen 
no té el vigor profètic i il·luminador de l'autor rus: prova d'absorbir, així que 
apareixen, els moviments culturals dels quals se sent partícip, als resultats 
dels quals se subjecten sovint els seus personatges. En canvi, Jbsen atorga al 
diàleg una versemblança que constitueix el vehicle mateix de l'expressió 
escènica. Té un sentit harmoniós i més aviat calculat de la construcció. És ben 
rar que la seva escriprura no es mostri funcional, envers el públic o envers el 
cerna. 

Jbsen passà la joventut estudiant i, després de la fallida del pare, acceptà 
un humil treball en una farmàcia. Als vint-i-dos anys, escriví un drama en 
vers, Catilina, refusar pels editors i els directors de teatre, finalment publicat 
a expenses d'un amic. Va escriure aleres drames i comèdies al gust de l'època, 
però mai amb gran èxit. Per un feliç atzar, esdevingué director del Teatre de 
Bergen, fet que li permetrà una cerra seguretat i, al mateixtemps,possibilirars 
de fer-se representar. Va produir drames històrics, de caire romàntic, i 
graciosos va,1devilltJ a la manera de Scribe. 

El 1857, lbsen s'insral-là a Cristiania (Oslo), on dirigí durant ser anys el 
Teatre Noruec, que de seguida es fusionà amb el pròpiament dit Teatre de 
Cristiania. Hi féu representar dos drames històrics més: Hoe,-moendene paa 
Helgeland(Els guerrers de Helgeland, 1858) i Kongsemnerne(Els pretendents 
de la corona, 1864). A la fi, per a general escàndol, la primera obra on encara 
amb realisme les situacions de l'actualitat: Kjaerlighedem Komedie(l.acomèdia 
de l'amor, 1862) on, a través de les relacions dels joves promesos, il·lumina 
de forma brillant el conflicte irreductible entre les aspiracions de l'amor i la 
conveniència del matrimoni. Alhora desenvolupa una vasta campanya perio
dística per imposar un repertori nacional. El 1863,es posa al capdavant d'una 
campanya política a favor de la intervenció noruega, en ajut de Dinamarca, 
contra els exèrcics prussians sense, de coca manera, desembocar a cap resultar 
concret. L'any següent, Ibsen obtingué del parlament norueg una borsa 
d'estudis que li permeté de dedicar-se plenament a l'activitat creadora. 
Pogué, doncs,deixar Noruega, travessar Alemanya i establir-se a Roma, i més 
card, a lschia. Durant trenta anys viurà lluny de la pàtria, on només tornarà 
de tant en tant. Escriurà regularment (després d'una aturada durant el primer 
any) i viatjarà sovint, sobretot a Alemanya, on se'l seguirà i representarà amb 
el màxim interès. L'escada a Jcàlia i la cultura que hi beu exerciran ben poca 
influència en la seva obra, centrada sempre en el món norueg i en el 
desenvolupament de la seva societat: sovint entrarà en conflicte amb la 
mentalitat corrent, burgesa, plena de prejudicis fortament arrelats. 
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Els temes i el code La comèdia de l'amor no troben una immediacaconcinuïcac 
en la seva obra, en parc a causa dels vehements atacs de què fou objecte. 

Amb Brand (1866), escric en vers duram els primers anys de l'escada a 
lcàlia, lbsen enceta el camí que el menarà al nucli de l'accivicac teatral 
europea, en oferir el primer exempleconcrecdecom el ceacre poc efeccivamenc 
incerveniren eldesenrocllamencde la vida social, coc passam per la consciència 
dels espectadors. lbsen influí profundament els autors que el seguiren gràcies 
a la riquesa i abast de les seves formes dramàtiques: des dels grans poemes del 
principi, de forc rerafons filosòfic, fins al realisme de la producció del mig i 
al misticisme simbòlic de la fi. El record i els cemesde Faust impregnen coca 
l'obra ibseniana, craccacs sigui d'una manera realista, sigui simbòlicament i 
vinculats a experiències humanes, religioses, socials, artístiques i polítiques. 
Ja a Brand, la tragèdia que afronta l'heroi planceja el problema dels fins 
humans i la impossibilicac de dur-los a cer me. El pascor Brand vol realitzar 
els ideals que li suggereix lafe religiosa, sense cedir al més mínim compromís, 
sense transigir amb el sencimenc de la humanitat i l'amor, dedicat per 
complet a un deure sobrehumà. Tampoc no dubta de sacrificar, als deures 
religiosos, la sal uc del seu fill,aqui calia un sol més calem i un clima més dolç 
que el de Noruega. Poc i m porca si el duu també al sacrifici de la seva esposa 
Agnes, víctima de les proves que Brand li imposa per cal que es mantingui 
fidel als deures de cristiana. Fins i coc deixa morir la seva mare en la 
desesperació, coc refusam-li l'úlcim conhort de la religió, en negar-se ella a 
restituir complecamencels béns mal adquiries en una especulació hipotecària. 
Naturalment, entra en una profunda contradicció amb els seus feligresos i 
amb el batlle de la vila, per bé que faci construir, amb els béns de la mare, una 
nova i esplèndida Casa del Senyor. Aterries pel seu fanatisme, per la seva 
intransigència, cocs l'abandonen, fins i coc el seu superior eclesiàstic. Brand 
roman sol, bandejar pel poble i els fidels. Al coscac li resca una vella 
vagabunda, Gerd, criatura exaltada que retroba en ell la imatge del Crisr. Un 
esllavissament a la munranya s'emporca Gerd i Brand, mentre ressona una 
poderosa veu que escandeix: « Déu és la cari tat». Brand, escri taen vers segons 
els plancejamencs d'un poema dramàtic, cé un estil força figurat, amb 
freqüencs enlairaments lírics. Gairebé sempre, la preocupació de descriure 
una paràbola, els elements de la qual, coc refleccinc i capgirant l'ànima 
humana, són universals, ens porca al cerreny de la psicologia. La influència, 
directa o indirecta de l'especulació de Kierkegaard hi és palesa: ètica 
escrecamenc lligada a una concepció realista, però míscicaalhora, que recerca 
l'absolut. El pensament d'Ibsen no és pas original i la poesia no gaire brillant. 
Això val per a la resca de la seva obra. Però supera aquees entrebancs a través 
d"una poderosa ceacralicac i pel fec que inclou les obres en els moviments que 
caraccericzen l'opinió pública, a la que comuniquen un forc impuls. Per raó 
del cerna, Brand no podia fer plenament aquest paper; roman coc jusc al 
llindar, amb l'abast d'un exercici, per bé que essencial. 
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Peer Gynt, escric l'any següenr, té tota una alera vi cali tat teatral. I sobrecoc, 
amb aquest drama, Ibsen va crear un personatge nacional, representatiu dels 
crecs més típics del poble norueg, amb els cascats bons i els dolents (cosa que 
li suposà furioses polèmiques a la seva pàtria). S'inspira aquí en les narracions 
i llegendes recollides a començaments de segle. Fa seguir a Peer Gync un 
itinerari fantàstic i complicat a través de Noruega, per Europa i l'Orient, 
entre situacions reals i visions sobrenaturals, oníriques. Al llarg d'aquest 
vagabundeig singular, que naturalment és també interior, es va presentant 
a PeerGync un dilema especulatiu: «ser un mateix» o «ser d'un ma reix», com 
li diuen els tro/is, els follets que troba fenc camí. És a dir, realitzar les facultats 
innates coc fenc-les operatives o seguir, simplement, i aconcencar la natura. 
La raó de Peer Gync obeeix el primer imperatiu, però l'inscinc el porca ben 
sovint a escolcar el segon. Un altre ésser sobrenatural, «el gran Curbe» li 
aconsella de superar els obstacles a través del compromís. D'una o d'alera 
manera, Peer Gync mira d'acomplir totes les experiències. A la fi, copa amb 
l'únic fer cert i ineluctable: l'amor de Solveig, que l'espera de molc temps 
ençà. 

Es tracta encara d'un poema dramàtic. Però molc variat i colorista. 
Endemés, es fonamenta en un personatge del coc excepcional i, en cerc sentir, 
fascinant. Peer Gync té defectes, que sovint gairebé s'anul·len mútuament. 
Tan aviat frívol com temerari, fanfarró la major part del temps, sempre 
generós i capaç d'estimar, però no fins al punt de sacrificar l'egoisme i 
col·locar les sevesexigènciesen un segon pla, es beneficia d'un atot fonamental: 
la vi tali tar. En aquest sentit, la seva és desbordant. Fins i tot els miquels que 
sovint li administren els alrres, o que li valen les pròpies reaccions, no arriben 
a afeblir-lo. Així que l'heroi passa les bambolines resolcamenc i conquista el 
públic, personificació sobretot de cons tancs múltiples i dinàmiques, passades 
i futures, que actuen sobre la vida d'un poble. 

A aquest primer període, que en cerc sentit podríem definir de líric tanc 
com d'èpic, que perllonga encara netament els ensenyaments de Goethe, 
succeeix una vasta producció on molt probablement intervé la influència de 
la nova cultura francesa, amb la qual Ibsen ataca frontal mene la socierat del 
seu país, ja sigui amb referènciaasicuacions polítiques, ja sigui a aquella nova 
moral, lligada a l'èxit i al progrés industrial, que prenia cos a Escandinàvia 
i a la resta d'Europa. El gran desenvolupament de la indústria imposava 
casques noves als dirigents, als capdavanters de la vida social; casques que no 
podien estintolar-se en concepcions morals que regien la família i les 
relacions econòmiques cal com s'havien constituït en el decurs de la reforma 
luterana. Aquest conflicte es renovaràconstancmenc en la nova sèrie d'obres 
que, després de Peer Gynt, Ibsen produirà amb una cerca regularitat fins a la 
mort, als voles del canvi de segle. 

Du ranc el primerdecenni d'activitat, el veiem encarar si tuacionsconcreces 
de manera realista, En el segon, a poc a poc, va conformam-se el poder de les 
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obscures forces que actuen al fons de l'ànima i les perspectives metafísiques 
que envolten la vida. Els símbols cada vegada agafen més pes i desemboquen 
al misteri del no-ésser. El primer període trobà un vastíssim eco en tot el 
teatre europeu i, directament, al si de l'opinió pública, sobretot en els països 
septentrionals. El segon, resta més limitat al terreny estricte de l'arc, d'un art 
que progressivament decanta coca escòria polèmica. Els principals drames 
realistes prengueren aleshores una gran importància històrica i exerciren una 
decisiva influència en el moviment cultural europeu que caracteritza la fi del 
segle XIX i els començaments del XX. 

Durant un cert temps, la producciódramàcica amb intencionalitat artística 
porta la marca inconfusible d'Ibsen i, en particular, la rendència a fer una 
demostració, a sostenir una« cesi», com hom deia aleshores -encara que això 
no entrés en les intencions immediates d'lbsen . La difusió de les teories 
posicivisres tingué alguna cosa a veure amb aquest èxit. Naturalment, part 
de les concepcions ibsenianes han esdevingut desfasades, s'han arnar o, si més 
no, fins a ral punt han entrar en el domini del comú que ens semblen massa 
evidents. De tal manera que la producció d'Jbsen conserva sobrecoc una 
dimensió hisròrica més que no pas creadora o poètica. En aquest sentit, 
marcar línies directrius, establir una comunicació immediata amb el públic, 
orientar les seves opinions i formar la seva consciència ens sembla un esforç 
notable, duc a terme en el marc del teatre burgès. 

Com més s'adhereix als problemes del temps, més actua sobre aquesta 
societat que es basa sobre les lleis del guany, de l'èxit, de l'osmosi de classes 
en ascensió social. En aquesc senti e, S,w,fundets stoeller (Les bases de lasociecac, 
1877) ens sembla ja exemplar; amb el seu heroi, Bernick, home de negocis, 
l'industrial que,en l 'Europa d'aleshores, sembla ser el protagonista del procés 
històric. Per un procediment d'arrels clàssiques que prové de la tragèdia 
antiga, lbsen situa el passat, els precedents, com l'element que pressiona 
sobre el present i l'engatja en un pendís facal. Com a Èdip, rei el passat es 
descobreix i s'aclareix a mesura que els esdeveniments es precipiten. El judici 
històric i moral d'aquest passat conscicueix la conclusió i la catarsi del drama. 
Home de negocis prototípic, Bernick cé, com cal, un indigne passa e, del qual 
la seva dona i el seu millor amic han escac les víctimes. Després, s'ha erigit 
en campió de la moralitat pública. Naturalment, el castell de cartes --de 
somnis- acaba per enderrocar-se quan un seguic de circumstàncies 
desemmascaren el nostre home. lbsen denuncia els fonaments morals de la 
societat moderna i despulla les formes i hipocresies soca les quals s'amaga 
l'instint primitiu de rapinya. Com en els drames que seguiran, lbsen 
estableix sòlidament la situació dramàtica. Les psicologies sempre escan 
motivades, però testa predominant l'artifici de l'escriptura. 

Et Dukkehjem (Casa de nines, 1879) escava destinada a conèixer, més card, 
un gran ressò. Dues són les raons fonamentals. En primer lloc, s'alça en 
aquesta obra un cant a la llibercac i a l'emancipació de la dona; el cemade les 
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relacions entre el m6n i l'individu hi adquireix un relleu més ner, orientar, 
com ja era el cas amb els esclaus de Plaute i els pagesos de Ruzante, envers 
la revalorirzaci6 de l'element considerar inferior en la vida social: es tracta en 
aquest cas de la personalitat de la dona. En segon !Joc, l 'heroïna, Nora, apel·la 
a la tendresa del públic, i les intencions arrísriques d'Ibsen s'avancen al desig 
de vessar llàgrimes que s'amaga en cada espectador. Encara aquí, trobem el 
pes del passar que es deixa sentir. Nora, dona fidel que estima profundament 
Torvald, es troba en greus dificultats financeres ran bon punt ha hagut de dur 
a Itàlia el seu marit sense recursos, per guarir-lo del mal que el consumia. 
S'endeuta d'amagar seu i, amb grans sacrificis, paga a terminis, rot estalviant 
del que li d6na el marir per a les despeses domèsriques, i per a ella mateixa. 
A fi d'obrenir una garantia de crèdit, ha falsificar la signatura del seu pare 
moribund. Per un seguir d'aczars, el seu maric, esdevingut director de banc, 
acomiada el creditor, empleat seu, a causa d'irregularitats comeses. Aquest 
faxantargea Nora perobcenirque el marit revoqui la decisi6. Nora no hi reïx. 
El creditor, llavors, destapa l'entrellat al marit, defensor inflexible de la 
integri tac moral. En el m6n ibsenià, mai no manca un o alcre defensor de la 
vella moral puritana, oficialment brandada per la societat. Qui s'hi oposa per 
manca de prejudicis percepsempre,en si mare ix, la condemna. En una escena 
memorable, Torvald copa amb la resistència de la seva dona. Considera el gest 
gener6sde Nora com un acte indigne-per molt que li hagi salvat la vida 
per ra6 de la incorrecci6 formal. Torvald en creu un pretext per dictar a Nora 
noves condicions d'esclavacge. Si toc d'una l'havia considerar una nina frívola 
i inconscient, ara pretén craccar-la com una esclava insubmisa, que solament 
obtindrà el perd6 a través de la humiliaci6. Arriba una segona carca del 
credicor. Persuadir a escriure-la per una amiga de Nora, que vol refer la seva 
vida amb ell, s'excusa de la carca anterior i restitueix el crèdit. Davant aquest 
imprevist, Torvald canvia del tot i es manifesta disposar al perd6: jutja un 
mateix acte de manera complerament diferent, d'acord amb les conseqüèn
cies. Torvald proposa a Noca de cornar a la situació de partida, en aixecar-se 
el teló; s'acontentarà amb accentuar la vigilància parernalisra. És en aquest 
punrquan Nora es revol ca. Li comunica lasevadecisióde deixardefinirivament 
la casa i de refer la seva vida, de realitzar-se, sense imporcar-li els sacrificis, 
en la mesura que obcindrà una completa independència. Hom percep ben 
clares les conseqüències de la decisió que Ibsen porra a l 'escena. Naturalmenr, 
en el pla del pensamenr, ja feia cemps que s'havia plantejat l'exigència que 
ara el dramaturg vulgaritza (en parcicular, des de l851, quan J. S. Mill 
publicà el seu article La subjecció de les dones). I ben encès, com d'alera part 
declarà lbsen, la intenci6 era defensar l'autonomia de pensament i d'actes de 
qualsevol ésser humà, no solamenr de les dones. El mèrit d'aquesca obra rau 
jusramenr en el fer que ella s'enfronra a un problema decerminar, en uns 
termes directes. La resca,inrriga i psicologia, són tractats de manera sumària, 
enfocats a mostrar l'evidència que l'autor proposa. El diàleg apunra, abans 
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que res, a una estricta versemblança, a la concisió i l 'evocació visual, assolides 
de manera coherent. 

Les relacions de dependència fatal al si d'una família són el leitmotiv de 
Gengangere (Els aparegues, 1883). fa fata litat de l'antiga tragèdia s'ha 
transformat aquí en la consciència responsable que els herois burgesos 
d'Jbsen prenen de les pròpies accions, per un procés a través del qual 
s'erigeixen en jurges i part. ¿Per quina particular sorr, Els aparegut.r apareix 
als repertoris més que qualsevol altra obra d'entre una ran vasta producció? 
No ens sembla pas que hàgim d'adduir raons purament estètiques ja que, a 
la vora de les qualitats d'Jbsen, l'obra conté els més evidents defectes. El que 
ha possibilitar aquesta situació avantatjosa és el rema, que, a l'època, va 
semblar d'allò més escabrós, i encara ara conserva un cerc halo morbós-hom 
insisteix en les disbauxes d'Alving, personatge absent però simpàtic. Fins i 
tot la relació entre la Senyora Alving i el seu fill segueix una línia d'esperit 
tràgic que arriba a desembocar en una agra dissolució, que això no obstant, 
ens complau. Cal no oblidar, també, la solidesa de la construcció dramàtica, 
travessada d'efectes, de cops de teatre, de grans escenes; en fi, una causa no 
negligible són els personatges principals, que ofereixen als grans intèrprets 
la possibilitat de lluir-s'hi. 

Elr apareguts suscità la indignació de l'opinió pública, per tractar una crua 
realitat, presentada sense embuts. Ibsen es guanyà crítics i derraccors i, 
irònicament, escriví més tard En Folkefiende (L'enemic del poble, 1883). Pot 
considerar-se aquest drama essencialment il-lustraciu i demostratiu. Capbus
sa d ins la realitat concreta: la de la vida social en una peti ca ciutat de Noruega. 
Al bell mig, un personatge: el doctor Stockman, que fa mans i mànigues per 
desvetllar cora la corrupció que s'amaga a la ciutat a causa de l'especulació 
financera(els banys, omnipresents en tota l'obra, tenen sobrecoc una projecció 
simbòlica). Scockman no s'empatxa de raons. Successivament, els representants 
de les més variades capes socials s'oposen al seu designi de fer públic que les 
aigües dels banys termals estan greument contaminades. Això va des de la 
gent situada al poder fins als que, coc i manifestar-se radicals, busquen un 
acord de compromís, un repartiment dels guanys. Subornada pels notables 
de la ciutat, la població se li posa en conrra. Però el metge no cedeix, no 
abandona la partida. Ben al contrari, decideix de fundar una escola amb la 
finalitat d'educar les consciències d'acord amb una visió moral de la vida. A 
la família, que li fa avinent la necessitat de caçar els llops fora de les 
lludrigueres i convertir els seus alumnes en homes «lliures i nobles», 
Scockman declara que ell és el més fort, , l'home més fort del món», per cal 
com «és el més sol». El desenvolupament l ineal i p revisible, el personatge 
central, obercament esquemàtic, determinen una obraesquemàt ica, expressió 
d'una polèmica bastant fàcil i de previsibles conseqüències. Allò més 
interessant és la pintura d'un medi provincial, dels seus resultats polítics, de 
les brutals reaccions. El realisme de la descripció revela ací i allí una aguda 
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introspecció. Endemés, ni que sigui en una perspectiva tancada i simplista, 
lbsen aborda de nou un problema fonamental, el de la moralitat en la vida 
pública. 

El poeta comença potser a demanar-se quin valor pugui tenir la solitud 
de l'home, en desdenyar el món que l'envolta perquè el sent corromput. En 
efecte, al drama següent, Viedanden (L'ànec salvatge, 1885), la consciència 
afluixa el control: al seu lloc rrobem la malaltissa fixació de Gregers \'v' erle, 
el seny sa, encara que ignorant i groller, de Gina i el sarcasme racional del 
docror Relling. Els vençuts d'aquesta obra no tenen pas alçada heroica. Els 
domina el sentiment de la desfera, viuen en un clima enganyós, gris, opac. Ver 
aquí els personatges: un inventor maníac que ben debades persegueix grans 
ambicions que mantenen els guanys de la seva esposa, antiga amant del soci 
del seu pare; un senyor ric, esdevingut pagès benestant tan bon punt sortit 
de la presó; un teòleg borratxo. En aquesta atmosfera opressiva, no s'entreveu 
cap sortida, falten passions i voluntat, «el temps s'ha acurat, a ca l'ànec 
salvatge». Toca la societat sembla patir de malaltia crònica: no notem, a 
L'ànec 1alvatge, cap mena de fe en l'individu que s'oposi a aquesta societat, ni 
que sigui en heroica solitud: com diu el doctor Relling, aquell que vol 
afirmar-se sol és un malalt. Quan lbsen escrigué L'ànec salvatge, es trobava 
més o menys a mig terme de la seva producció arrísrica. El rracrament hi és 
encara netament realista: però apareixen ja algunes figuracions simbolisces, 
com la mateixa presència de l'ànec salvatge, imatge de la llibertat, la 
sinceri cat, l'ideal traït. El drama és travessat pel tumulcde la polèmica contra 
l'època, la societat, la moral dominant. Hi retrobem els conflictes típics de 
la imaginació ibseniana, els precedents que pesen sobre el drama, els 
personatges que es defineixen d'acord amb la configuració dels seus medis 
socials, la progressió portada fins a l'esclat final. I per sobre aquest conjunt 
de la temàcicacomunad'Ibsen, s'aixeca la dolça figurad'Hedvige, toca poesia 
de la puresa i la innocència, abocades a la injúria. 

A Rosmersho/m (1866) s'accentua la tendència a evocar amb símbols els 
horitzons envers els quals tendeixen les realicatsquocidianes, a suprimir les 
fronteres entre la vida i la mort, el natural i el sobrenatural. Com sempre, 
lbsen parteix d'una situació concreta, amb un context social ben precís, on 
un cop més es perfila un passat renebrós que orienta el desenrotllament del 
drama. Rosmersholm, és a dir, els dominis dels Rosmer, és de fa anys el bressol 
d'una de les més eminents famílies d'un pobler. D'on la persistència, en 
aquesta casa, de l'esperit dels Ros mer: austerament tradicionalistes, lligats a 
la concepció puritana de l'existència i els deures. En completa antítesi, nous 
esperits revolucionaris colpegen la vila. Hom renega de la religió i la moral 
dels pares, en favor d'una llibertat, d'una joia pagana que atorga un nou senti t 
a l'existència. Naturalment, el moviment suscita ben aviar l'agitació política: 
l'opinió radical guanya per mà a l'opinió conservadora. La lluita s'estén a les 
eleccions, la premsa, l'escola. El pastor Rosmer coneix Rebekka \'v'est, que 
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l'arrossegarà a l'alcre bàndol, i cransformarà la seva vida, que s'escolava encre 
les seculars tradicions familiars. Beace, la dona de Rosmec, s'assabenca que 
mai no podrà donar un fill al seu maric, no es veu amb força per plantar cara 
a la forca pecsonalicac de Rebekka i es maca llençam-se a la síquia que corre 
per soca la finescca. El pascor Rosmer renuncia a la seva professió religiosa, fins 
i coc es disposa a encrar dins les crifulgues polítiques al coscat dels radicals i, 
úlcim gesc de lògica i coherència, demana a Rebekka per casar-s'hi. Però en 
aquesc punc compareix l'imprevisc dramàcic, el ressorc dialèccic del conflicce 
cramac pec Ibsen. Profundamenc marcada per l'escada a Rosmersholm (on ja 
l'havien acollida i hoscacjada molc abans), amb l'ànima corbada per 
al·lucinacions, per l'aparició sobre la síquia dels fancasmes de cavalls blancs, 
símbols d'un descí immediac, Rebekka refusa de casar-se amb Rosmer, 
decisió que provoca en ell un gran desori. Ella li diu que ha causat la morc de 
la seva esposa, per les concínues al·lusions a la seva inferioritat moral i 
psíquica. Però, més que aquesca possible culpa, allò que li impedeix 
d'accepcar lo en macrimoni és l'amor maceix, que ja no té la volada d'abans, 
que ja no sabria menar-la a la conquesta coc desprecianc qualsevol obscacle. 
Des d'ara, penetrada de l'esperit dels Rosmer, experimenca un amor 
cranscendenc, que s'assacia en ell mateix, d'una mocalicac que li és inherent. 
Rebekka vol deixar Rosmer i refer la seva vida coc consagram-se exclusiva
mene a aquest amor que mai no s'eclipsarà. Rosmer, per la seva banda, senc 
que nopodcà resistir lasolicud. Comprèn que seria inúcil micard'afroncar una 
nova sicuació política i moral, quan Rebekka s'ha cransformac i ennoblit fins 
a aquesc punc, posseïda complecamenc de «l'especie dels Rosmer». D'una 
alera parc, com podria expiar Rebekka la falca comesa> Al final d'angoixoses 
alcernacives, Rebekka i Rosmer decideixen de fer-se juscícia a ells maceixos. 
S'uneixen en noces espiricuals i de seguida, agafats de la mà, caminen juncs 
cap a la síquia. lbsen ha volguc significar que la recerca de la felicitat, que de 
primer incencà Rebekka, i la d'un subsegüenc acomplimenc moral que 
s'emparad 'ella, coc jusc es reconcilien a través de la morc. Rosmer experimen
ca, cambé, aquesca viva concradicció. La unió només poc consumar-se 
míscicamenc. Ibsen projecca en aquest drama les li ui ces que agicen el seu país 
i que reflecceixen personacges secundaris. El conservador Kroll exposa les 
escreces perspeccives del seu medi. Els progressisces Ulrik, Brendel i Peder 
Morcensgaard, partidaris de la llibercat, enemics dels prejudicis, porcen dins 
la fallida d'una existència nodrida de desesper i rancúnia. Sembla que lbsen 
hagués volguc posar-se per damunc de l'embolic, en nom de visions més 
àmplies, cal com ens les ensenyen els dos suïcides. Els personacges secundaris 
agafen, com ja passa sovincen l'obra ibseniana, un valor sobretot il·luscraciu. 
En canvi, als dos procagonisces els és acorgac el màxim d'incerès, coc 
carreganc-los amb el pes dels sencimencs que vol cransmecre i, un cop més, 
acaba donanc preferència al personacge femení. Sacsejada encre el símbol i 
l'esdevenimenc, Rebekka Wesc expressa la pròpia vericac: de la qual cosa en 
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resulta un personarge vibrant, nascut a partit d'una complexa experiència 
humana, que Ibsen crea amb coca llibertat d'esperit. Es presta igualment a 
incerprecacions (com la d'Eleonora Duse) que el perllonguen i l'enriqueixen. 

El 1887, després de Rosmersholm, Ibsen va declarar en un discurs: «pec 
diverses raons, han dic de mi que sóc pessimista. I en vericar, en sóc en la 
mesura que no crec en l'ecernirac dels sentiments humans. Però també sóc 
oprimisca, en la mesura que crec del coc i amb força en el poder dels ideals per 
trasplantar-se, en lasevacapacicac per evolucionat. Més precisament, crec que 
els ideals d'avui, quan escan a punt de perir, es dirigeixen precisament envers 
allò a què he al·ludir ... » I d'altra part, assenyala un «tercer regne»: «Em 
sentiria satisfet del meu treball en aquesta setmana de vida si servís per 
preparar les bones voluntats de l'endemà. Però, més que res, em plauria si 
contribuís a temperar les ànimes per a la setmana que, indefugiblemenc, 
seguirà.• 

A Fmenfra Havet{I..a dama del mar, 1888), Ibsen es gira cap a les imatges 
simbòliques que fan un paper poètic, i que s'afaiçonen al si d'una realitat 
quotidiana. La mar, és a dir, la llibecrar, l'evasió, atrau Ellida. Apareix un 
personatge enigmàtic, l'estranger, que apel·la a un nou destí. Però Ellida es 
compadeix del seu marit, feble i esmaperdut, que no sabria viure sense ella: 
hi renuncia, doncs. Som al 1889. S'han obert nous horitzons al públic i a les 
élices incel·leccuals. Allò més important és l'enlairament poètic, la revolta 
contra una realitat desoladora, amb els seus problemes; la necessitat de fruir 
dels ideals inseries en el sentiment i la interioritat. Enfront d'aquesta nova 
real icac, Ibsen dubta, es mostra indecís, perdut, perplex, o potser desitjós de 
presentar alternatives. Sigui com sigui, a La dama tkl mar, la renúncia no 
amaga l'evidència de la desfera que inflingeix la realitat. Hedda Gabier, ben 
al contrari, la imperiosa i neuròrica Hedda, s'apressa a lluitar. 

Hedda Gabier (1891) és, de cocs els drames d'Ibsen, el que provocà més 
sensació, especialment perquè areny un rar equilibri entre la veritat del 
personatge i les significances que l'autor li confereix. Es presta, tanmateix, 
a una gran interpretació femenina (a Itàlia, la primera procagonisca fou 
Eleonora Duse). Hedda Gabier sembla reblar el clau de l'emancipació feme
nina: de Nora, que vol realitzar-se, a Rebecca, ja realitzada però sense assolir 
un ple acord amb el món que l'envolta. Hedda esdevé la inconcesrada 
dominadora, que en veure els límits del seu regne, es donarà la morc. Viu, 
també ella, en el petit món escovac de les províncies noruegues d'aleshores. 
Filla de general i habituada a les maneres mili cars, exercitada a disparar amb 
piscola o a manar, s'acontenta amb un marit sense ascendent de cap mena, en 
benefici d'una existència tranquil·la i una supremacia indiscucida. De 
cornada d'un llarg viatge de noces, a la perica ciutat on haurà d'ensenyar el 
seu ma ric, Hedda retroba un amic de la infantesa, que l'havia esc i mac però 
amb qui no s'havia encès. Ara ell viu amb Thea, dolça i resignada, gràcies a 
la qual ha poguc escriure una nova obra. Després d'una nie de disbauxa, perd 
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el manuscrit, que cau en mans de Hedda. Per gelosia, ella el destrueix. 
Desesperar, l'escriptor se suïcida, ja que en aquell manuscrit havia dipositat 
totes les esperances de la seva vida. La mateixa Hedda li fa a mans una arma. 
Com que tampoc ha pogut realitzar ella els seus ideals a través de l'escriptor, 
a qui esperava menar cap a nous i brillants camins, i com que és la presa d'un 
mestre cantor que coneix la història del manuscrit, Hedda se suïcida també, 
amb una pistola del seu pare. Hedda expressa fidelment la burgesia de fi de 
segle i les seves aspiracions avortades: incapaç d'evadir-se d'una realitat 
opressiva, de trobar una coartada a la impossibilitat de participar en la vida 
social. Amb el pas del temps, l'obra ens sembla forçada, sobretot quan r a la 
construcció dramàtica i els personatges dels entorns de Hedda, massa en 
funció de la personalitat que expressa. Hedda Gabier es beneficia 
indubtablement d'un ampli abast històric, en tant que és un eco directe i 
irrefutable d'un estat anímic general en les capes superiors de la societat; un 
eco que es tradueix en el turment d'una ànima que personifica la consciència 
que de si té aquest medi. 

Cap al tombant del segle i de la seva pròpia activitat, lbsen escrigué una 
sèrie de drames de caràcter netament simbòlic, el contingut dels quals 
transpua una cerra renúncia a la vida. L'esrructura hi esdevé menys definida, 
per tal com tendeixen a la creació d'atmosferes i estats d'ànim sobre els quals 
pesa el misteri, l'instint, l'indesxifrable. El llenguatge, naturalment hi 
esdevé més i més líric, sostingur per la malenconia i l'abandó. La fatal itat 
fereix els personatges que se senten culpables d'unes faltes contra les quals la 
voluntat poca cosa pot fer-hi. H i trobarem encara aquesta embranzida envers 
ideals que ells mateixos es donen, però que en darrer extrem, tot just els 
porten a la catàstrofe. 

Bygmester Solnw (Solness el constructor, 1892), ens presenta un personatge 
que, en la realitat, basteix edificis, crea arquitectures on l'home haurà de 
trobar la mesura de si mateix: es tracta d'edificis i d'arquitectures que 
simbolitzen una estructura, una construcció moral. Solness es troba en un 
tràngol, per tal com tem que un dels seus deixebles l'abadani i li passi al 
davant. Com sempre en lbsen, el passat roma. Deu anys abans, a casa d'uns 
amics, havia conegut una noia i, en un moment d'incimicac, l'amor s'havia 
encès. Hilde \Xlangel, la joveneta esdevinguda ara una dona, torna, a la 
impensada. L'empeny a arriscar-se, a lluitar, a construir tot menystenint 
sempre les dificultats. Solness pateix de vertigen. No pot pujar a les bastides 
per la qual cosa se sent disminuït davant els ulls dels altres, particularment 
en el seu medi. La torre de la casa nova s'acaba. Només resta començar el 
teulat. En l'estat de febrosa exaltació en què l'ha deixat Hilde, puja a la 
bastida. Enmig de l'admiració i l'estupor generals, arriba al cim. Tot seguit, 
esprecipitaal buit i Hildeexclama: «Que potser ja noel veig més, allà dalt? ... 
Però hi ha arribar. I he sentit notes d'arpa en l'aire (agítantel xalí xÍJdant amb 
una poderosa pauïósalvatge) M ari t meu! ... Mar i t meu! ... » El drama és enter bol i t 
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per un compromís massa evident entre símbols i realitat, que perjudica 
l'harmonia de l'expressió. La fonamental feblesa del protagonista masculí, 
molt en la línia de cot un seguit de primers papers ibsenians que es proposen 
ideals absoluts però que manquen de la força pec atènyer-los, es duplica en 
aquest cas en la lamentable incapacitat de decidir, que Ibsen atribueix 
normalment als maries. Hilde agafa valentament l'estendard de Hedda i 
deixa entreveure d'aleres conquestes i aleres acompliments, ni que sigui al 
preu del sacrifici de cot aquell que, com Solness, li servirà de trampolí. El 
desenvolupament s'adequa a la demostració: es rracca de reprendre el discurs 
d'lbsen sobre els termes i els poders de la civilització burgesa. 

Ulle Eyo/f(El petit Eiolf, 1894), reprèn els temes de la culpa, de l'expiació 
i la palingenèsia. Unaparelladeburgesosdonenallum un infantpsíquicament 
disminuït, símbol de la unió imperfecta entre els pares. En efecte, en el passat 
--carregat de faltes, com sempre en Ibsen-, Alfred va sentir un amor 
incestuós per una de les seves germanes (per cerc, es revela que només és mitja 
germana), certament sense anar més lluny de l'emoció de l'afecre. La dona ho 
sap i la gelosia li impedeix estimar del coc el nen. El petit Eiolf creix, desatès 
pels pares que li manifesten un afecte purament formal, i refusat pels nens de 
la seva edat que es riuen i mofen del seu defecte. Un dia, la Dona de les races 
s'introdueix a la casa. És una mena de bruixa que, amb l'auxili del seu gos, 
volra per les cases i allibera els habitants de la invasió de les races. La vella 
embruixa Eiolf, que la segueix fins a Ja vora del fiord, i subjugat fins a tal 
punt, acaba per caure d'un embarcador i negar-se davant la mirada indiferent 
dels camarades de classe. Trasbalsats, els pares es veuen forçats a reconèixer 
les seves equivocacions. Mentre que el nen corria cap a la morc, Alfred, que 
no havia reeixit a fer fruitar l'obra a què es consagrava, es proposava de fer
la néixer en la consciència del seu fill, per cal d'enlairar-la tanc que ni ell 
mateix pogués assolir-la. Ara ja és massa card per a coc, i Alfred i Rica es 
consagraran a l'educació dels camarades d'Eiolf, per fer-ne homes lliures i 
nobles. Els assistirà en aquesta tasca l'esperit del seu fill, que «puja fins als 
cims, a les estrelles, envers el gran silenci•. El drama corna a pecar d'un 
didaccisme massa cridaner, especialment a l 'acte tercer. Però atreu l'especta
dor i li inspira un judici moral, gràcies a l'atmosfera que pesa sobre el fiord, 
i regula els moviments en una misteriosa força justiciera. La natura sembla 
implicar l'home i emporcar-se'l bé dellà els cims, bé als pitjors abismes. 

John Gabriel Borkman(IB96) pocconsiderar-se,dequalsevol punt de vista, 
l 'obra que canca el pensament dramàtic d'Ibsen. Efectivament, desenvolupa 
i porca a conclusió diversos temes que inspiraren la seva obra des dels inicis. 
Primer, el pes del passat. En els dos primers acces, per un lent treball 
d'escorcoll, Jbsen el destaca i l'il·lumina, depurat pel temps. Personatge 
típicament ibsenià, Borkman s'ha fixat una casca suprema: porcar la felicitat 
als homes, a la manera de Faust, és a dir, creant una activitat, un treball 
(l'explotació de tresors miners), un benescarque doni forma a la vida humana. 
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No és per atzar que Borkman personifica el tipus de capità industrial dels 
temps moderns, i s'institueix en portaveu històric d'aquells anys. Per assolir 
aquestes finalitats, Borkman no dubta a sacrificar el seu gran amor per Ella. 
Director de banc, ha escomès la iniciativa de crear una partida de societats 
industrials per a l'exploració de les mines, cor servim-se de capi rals que hom 
li havia confiar a círol d'estalvis. Hom descobreix la malversació i condemnen 
Borkman a ei ne anys de presó. Veu com es trenquen la seva vida i carrera. Això 
no obstant no ha obrat en profit seu, i en subsrància és innocent. Durant vuit 
anys, romandrà rancat dins la seva cambra per examinar-hi la seva conducta 
des de tots els punes de visca i col·locar-se en totes les situacions possibles. 
Acaba el llarg examen amb la conclusió lJUe no és culpable. S'aixeca el teló 
quan els personatges es reuneixen i es retroben de nou, per fer balanç del que 
ha passat. Ella, la seva germana bessona esdevinguda esposa de Borkman, el 
maceix Borkman, un dels amics que se sem a sobre el pes del fracàs vi ral, el 
fill que precèn trencar amb un passat massa feixuc i que deixarà la casa dels 
pares per anar-se'n-amb la dona que estima. 

Borkman ha tingut la força, a la fi, de fer taula rasa dels tretze anys que 
ha romàs víctima de la trampa dels seus enemics. Per bé que dins Ella «la 
flama de l 'amor• s'hagi apagat de molt ençà, hi retroba la companya fidel. 
Tresca un centenar de passos dins la neu i, d'una altura, lluca la ciutat i les 
fàbriques bastides gràcies a l'exploració de les mines, a laqual havia donar una 
definitiva embranzida. Guaita l'horitzó, decidit a intervenir de nou, a 
inscriure en els fets la seva voluntat de transformar el món: però una mà de 
ferro li arenalla el cor i Borkman cau, amb els nervis trencats. Les dues 
germanes el vetllaran com dues ombres. L'home poc lluitar i debatre's, sense 
per això arribar a veure els fruits de la seva acció, que sovint l'esclafa. El drama 
és concís i es dirigeix a l'essencial. Mostra, de manera definitiva, allò que 
Ibsen pogué copsar del món, des del seu passat fins a l'esdevenidor. Això, 
naturalment, gràcies als patiments i als turments que experimenta un 
personatge viu i veritable, la natura del qual ens és palesada per l'amor de les 
dues germanes. Altre cop s'acosta fort i ferm al símbol, però el copsa a través 
d'un esperit en lluita amb el món, precisament perquè l'estima. Els mitjans 
d'expressió són els típics, descoberts pel dramaturg norueg; aquesta vegada, 
però, els posa en funcionament al si d'una visió grandiosa i llòbrega de la 
civilització industrial que ja envaeix roc l'horitzó. 

La darrera obra d'Ibsen, Nar vi diide vagner (Quan ens alcem d'entre els 
mores), fou escrita l'últim any del segle, el 1899, i sembla feral·lusióa la seva 
pròpia vida. Ibsen hi exposa un conflicte sovint evocar després. Es tracta de 
percaçar la felicitar, la plenitud de la vida, o bé d'acomplir un deure ideal? 
Lesduesoriencacions semblen irreconciliables. L'escultor Rubek va concebre 
una gran obra que el farà ric i cèlebre. Comptà, per bastir-la, amb una model 
que li hauria pogut procurar la felicitat. Però, absort completament en l'obra, 
l'encís de la model no l'ha tocar. Aquest és el precedent, determinant com 
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sempre en la dramaturgia d'lbsen. Ara, Rubek viu amb Maja, força més jove 
que ell i d 'una sensualitat purament animal. Després d'uns quants anys, 
Rubek retroba Irene a una estació termal, al peu de les muntanyes noruegues. 
S'adona aleshores d'allò que va perdre. Maja es deixa conquistar per un valerós 
caçador d'óssos i, am bell, a lafi se sent lliure i en plena possessió desi mateixa. 
Rubek torna a Irene. Però ja és massa tard. La seva existència està ja ben 
arruïnada. La cabana on s'aixopluguen durant la tempesta els engoleix sora 
una esllavissada. Per lbsen, l'anorreament és una mena de sublimació; però 
condemna aquells que no han sabut entendre la vida, acceptar-la, per molt 
que una rasca superior els atregui. La frase «quan ens alçarem d'entre els 
morts•, que murmura Irene, simbolitza tot allò que perdem, que no vivim, 
de l'existència, i el penediment que ens envaeix quan se'ns fa avinent. Per bé 
que frega l'esteticisme, dominant llavors, aquest drama proposa una dialèctica 
i un conflicte fonamentals. Més que enlloc, ens trobem en el domini de la 
natura, de l'ésser. El quadre natural - l'alta muntanya, un llac, de fondals 
profundíssims--acaba per determinar el desenvolupament dels fets així com 
l'estat d'ànim dels protagonistes. Naturalment, els personatges només són 
i marges. En la seva puresa, rot just representen les aspiracions de viure. El 
llenguatge és aeri, rarificar. JamesJoyce, que aleshores tenia divuit anys i feia 
lessevesprimeresarmescomacrícic,escriguéqueaquesrdramal'entusiasmava: 
« .•. sora els canvis que Rubek aporta a la figura de la jovenera, a la seva obra 
mestra El dia de la Ressurrnció, s'amaga una filosofia que tot ho abraça, una 
profunda simpatia pels conflictes i les contradiccions de la vida, susceptibles 
de reconciliar-se, en un desvetllament de pura esperança, quan les penes 
multiformes de la nostra pobra humanitat gloriosament finiran». 

D'aquesta manera, en una solemne abstracció, es clou la més vasta anàlisi 
d'aquest món -societat i individu- que, al segle XIX, provà de retrobar 
una comunitat d'idees, un absolut. Per ral com està lligada a l'actualitat i als 
trets del seu temps, ben limitada, doncs, en l'estructura i propòsits, l'obra 
d'lbsen exerceix avi u dia potser menys seducció. Però conté estímuls que cal 
no perdre de vista, en aquest segle que és ben lluny d'haver trobar respostes 
definitives a les qüestions que ens planteja la seva dramatúrgia i que, rot i 
evolucionar, dubta encara de dirigir-se cap al «tercer regne» que proposava 
Ibsen. 

Scrindberg 

La vida d'August Srrindberg (1849-1912) passà d'un compromís a l'altre, 
de fracàs en fracàs, de creença en creença, tant en el terreny religiós com en 
els de la política, la ciència o la pseudo-ciència, i fins i tot en el de la 

61 



realització, fins a la fi dels seus dies. Vida marcada per una inescabilicac que 
sols poc igualar-se amb la passió amb què abraçava cada causa. La seva 
infantesa estigué marcada per una condició de terrible inferioritat psicològica, 
per cal com era «fill de minyona», segona esposa de l'amo de la casa; era poca 
la seva consideració en relació als germanastres. Les vicissicuds personals es 
reflecteixen fidelment en els escrits, gairebé sempre autobiogràfics. I també, 
nacuralmenc, en la producció dramàtica, encara quede manera menys directa, 
perquè Strindberg reeixí a objecrivirzar-hi les experiències, a atènyer per 
mitjà seu el sentit de la vida, amb els seus curments, contrastos, els seus 
misreris. 

Tota la seva dramatúrgia segueix una direcció semblant: l'anàlisi de les 
relacions que s'estableixen dins els grups humans: en la família, a casa, en una 
comunicat. Amor i odi, atracció o repulsió, donar i tenir, comunicació i 
impossibilitat de comunicar-se, recerca del diví i dels límits de classe, fins a 
l'incognoscible, els estats de somni o de follia . Hom passa d'un nacuralisme 
cru a un aeri simbolisme, de l'anàlisi social als fantasmes de l'inconscient, 
sense que el procés perdi gens de poder escènic. La recerca de Strindberg 
resumeix i assimila tota l'anàlisi del comportament, cal com s'havia porrat a 
Eutopa d'ençà de la Revolució Francesa. Sovint ens mena més lluny, i es 
projecta més enllà el segle XX. És aquesta la causa del redescobriment actual 
de la fecunditat dels seus drames, les seves formes, i els mètodes per mitjà dels 
quals interrogà l'inconscient. 

Després d'un seguit d'obres de jovencuc, escrites entre l 869 i l 871, amb 
forres reminiscències literàries, Strindberg assoleix la maduresa amb un gran 
fresc literari, Maste,· O/of(EI mestre Olof, 1872), que no conegué l'èxit fins 
al 1887. Encarahi abunden els records, especialment d'Ibsen-cal no oblidar 
la determinant influència que lbsen exercí sobre el nostre autor, encara que 
després adoptés camins revolucionaris. Hi descobrim un sòlid i ric sentit del 
teatre. 

Però la veritable personalitat de l'autor s'expressarà amb Fadren (Pare, 
1887), on empra els mitjans naturalistes a la moda (ran cert que obtingué 
l'aprovació de Zola). En una família, el marit dubta de la fidelitat de la seva 
dona. El tràgic és que dubta que el fill sigui seu. El turment el porta a la 
tomba. Ja moribund, maleeix tot el gènere femení, enemic de l'home, amb 
uns accents que traeixen les posicions personals de l'autor. Per molt intens i 
cru, aquest drama inclou encara un cert mecanisme demostratiu. 

L'any següent, Strindberg escriu Friiken ]11/ie (La senyoreta Júlia), on 
l'observació del món es concentra en les relacions entre les classes socials, 
vistes a t ravés de les relacions entre el criat Jean i la jove comtessa que se li 
rendeix en una instintiva embranzida. Després d'això, la persuadeix que es 
mati, per por de les conseqüències que podrien derivar-sede! gest. D'aquesta 
manera es fonen, en una mateixa censió, el senrimenc d'inferioritat social, 
convertit en revenja, i la crida instintiva dels sentits, ral com es manifesta al 
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Nord, per la reveclla de Sane Joan. La crisi que travessen procura als 
personatges el moment de màxima angoixa, però també el més il·luminat del 
seu «risc d'exisrir». 

Fordringiiigart (Els creditors), del mateix any, confi rma cora aquesta con
cepció, fonamencalenSrrindberg,de les relacions «donar-rebre»,de «crèdit» 
i de «dèbit», encre l'home i !adona; relacions que, habitual mene, «guanya• 
la dona. El que aquí es descriu és, segons l'autor, un «homicidi psíquic», 
comès per una dona amb els seus dos marits, dels que absorbeix la vitalitat. 

Cap a la fi del segle, Srrindberg va escriure una sèrie de grans drames, que 
evidencien una activitat gairebé prodigiosa. Til/ Damaskus (El camí de 
Damasc),Adrmu, 1898; Brouoch Brott(Crim i crim), Erik XIV, G11stav Vasa, 
1899; Gustar, Adolf, Dodsdamm (La dansa de la mort), 1900. Segueixen, el 
1901, Pask (Pasqua) i, el 1902, Ett driimspel (El somni), després Svanevit. Un 
fenomen singular d'aquest moment d'altíssima creativitat: cada etapa pot 
considerar-se una complexa presa de posició davant la història interior de 
l'home, cada cop d'acord amb una dimensió diferent. 

Et camí dt Damasc és el de l'ànima humana que busca l'infinit, el misteri, 
el diví. L'esquarterament del quadre hi constitueix insensiblement la unitat 
d'intenció. 

L'advem segueix una inspiració litúrgica i refà Ja peripècia que dicten, en 
una bona part, les intervencions sobenaturals. Els personatges es debaten 
llargament entre el bé i el mal i es perden entre les tenebres psicològiques 
característiques del món nòrdic. En el desenllaç s'arriba a solucions tràgiques, 
en un teixit on són freqüents els elements de misteri. La influència de les 
pràctiques ocultistes, a les que es lliurà l'aucor en aquest període, recorre més 
o menys rot l'esperit d'aquest drama. 

A Crim i crim, que transcorre a París, Strindberg es proposa tractar el 
problema de «la voluntat del mal, de la responsabilitat dels mals pensaments 
i el dret de rot individu a castigar-se a si mateix•. «L'heroi és el que porta la 
intriga, l'invisible, Déu mateix». L'acció, això no obstant, és realista i cau de 
vegades en el melodrama. 

G,mav Vasa reprèn l'estil i el rode les tragèdies històriques shakespearianes 
per exaltar la figura i el caràrer del gran heroi suec. 

Pasqua explica les aspiracions místiques de criatures encantades. Tota 
innocència, l'heroïna, Eleonor, pateix i se sacrifica pels altres, en un clima 
d'abandonament poètic, enmig d'esdeveniments miraculosos. 

La dama dt la mort, ben al contrari, presenta de manera violenta el xoc de 
dues criatures unides pel matrimoni, però que acaben per destruir-se, i per 
nodrir un odi mutu insuperable. 

Pouant en les fones del brahmanisme, Et somni presenta un personatge 
femení ideal, que recorre les múltiples aparences de la terra, en els estadis i 
moments més diversos; i això, d'escena en escena, en una llarga paràbola 
poblada de visions oníriques. 
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Quan, el 1907, Scrindberg pogué crear el seu propi ceacre, l'!ntima 
Teacern,segons l'exempleque li forní el Kleines Theacer i el Kammerspielhaus 
fundats per Max Reinhardc, el veiem elaborant un nou gènere, el ka,mner;pel 
(obra de cambra), adapta e a aquest lloc de treball: Ovàder (Tem pesca), Brii>1da 
to1Rten (I.a casa incendiada), Pelikanen (El pelicà), Spiiksonaten (Sonata dels 
espectres). Aquests «drames íntims» mantenen una unitat de cerna, 
d'escruccura i d'esperit. Les aparences humanes hi han esdevingut 
fantasmagories. Els remordiments i els recrees trenquen els desigs. El 
pensament pesa com el plom i força els personatges a mantenir relacions 
cruels, a acceptar sacrificis humans. Les voluntats ja no poden progressar, 
condemnades a l'immobilisme que de mica en mica els paralitza. La 
impossibilitat d'assumir una ètica salvadora porca a la caiguda final. 

Scrindberg sembla haver herecac les febleses i l'impuls endevinador dels 
antics profetes. Malgrat els impulsos mesquins i puerils («massa humans»: 
cambé havia llegit Nieczsche), malgrat els ressentiments i els desigs irre
sisci bles, Scrindberg va saber determinar orientacions inesperades de l 'esperi e 
humà. En aquestes visions, com en les dels profetes bíblics, les qüestions 
personals es creuen amb els cernes històrics, i s'obren a dimensions més enllà 
del temps i l'espai. 

Drama rera drama, l'autor demostra la impossibilicacd'una vida regida per 
principis distints als de la violència oposada a la violència, de la culpa que 
respon a la culpa. A Lasenyoreta]tilia, Dama de la mort, Pare, intenta, tot i així, 
de refusar aquesta conscacació per cenyir-se a la narració panteixant de les 
seves experiències dins diversos grups socials i familiars; narració que acaba 
en abjecció. A Sonata d'espectres, veiem com els personatges perden coca raó de 
viure; només romanen els errors, quan l'amor cedeix el lloc a l'odi, al fasric, 
a la vergonya. El refús místic dels drames religiosos i simbolistes es mostra 
ben bé com una il·lusió perduda. 

El ceacre de Scrindberg -que desagrega la construcció ibseniana en un 
seguit d'escenes crues i nues, sense lligams- és d'una gran importància 
històrica, per bé que l 'asprivesa el porti a tenir poc en compte el públic, i la 
difusió en sigui, conseqüentment, relativament feble. Constitueix un mitjà 
indispensable per copsar l'evolució de l'esperit burgès, el buit que es 
descobreix al fons i que porca a solucions reaccionàries o revolucionàries, sense 
que hom pugui realitzar els ideals. 

A força de debatre's (fins al punt de caure en diverses ocasions en la follia), 
Scrindberg explorà a fons les múltiples vies de la cultura europea. Hi assolí 
el límits excrems. I pressentí fins on la civilització podia porcar l'individu: a 
perdre's, a vendre's soca la pressió del medi social que determina l'existència. 
Es l'esfondrament d'un edifici simbòlic que s'emporca els seus habitants, que 
paraliczael pecac. I a lafi, només hi hael desert,comaFidepartida, de Beckecc. 
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Becque 

Poc considerar-se de coc punt inesperada l'aparició de Henry Becque 
(1837-1899) al si del teatre francès de la segona meitat del segle XIX. La 
producció francesa, o parisenca, per ser més exactes, es posava fidelment al 
servei del públic; si cot sovint es feia eco dels nous moviments culturals, els 
assimilava, prenent cura de suavitzar coc l'inquietant, i nomésexrreure'n una 
matèria susceptible d'elaboració ceac.raJ. La finalitat principal dels autors 
seguia sent la conquesta dels espectadors. Els mi e jans: proposar-los una nova 
descripció del seu univers, tot accualiczanr sense presses la forma teatral. 

Henry Becque hauria volgut prendre parc en aquesta relació directa amb 
la platea. Certament no podem emparentar-lo amb els simbolistes, per als qui 
el drama era sobretot un instrument d'expressió. Encara que en ell, la 
dramatúrgia realista-redu,·da en els altres a un simple mitjà per convèncer 
el públic-, s'inspira en una exigència moral tan inrransigenrquedifícilmenr 
troba un lloc als teatres. Becque descriu amb versemblança la socierac 
parisenca de la Tercera República. Quan aconsegueix de fer-se representar no 
duragaireencartell. En darrera instància, Becque emprà una manera brillant, 
amb aparença de vaudeville. De llavors ençà l'èxit el freqüentà més sovint, en 
la mesura que hom no s'adona del gran menyspreu que l'anima, de la duresa 
amb què tracta les figures característiques de la societat parisenca. Dues obres 
principals il·lustren respectivament aquestes orientacions, Els cqrbJ (1882), i 
l.A Parisenca (1885). 

A Els cqrbJ, una família burgesa, regida per uns sòlids principis morals, es 
veu privada del seu cap. Aprofi tanc el desgavell, els usurers, calmen cels corbs, 
la despullen del patrimoni. l.a família es veu, doncs, reduïda a la més pura 
misèria. La vida dels seus membres es veu anorreada per l'incerèsfinancerque 
regla el conjunt de les relacions econòmiques. 

Amb l.A parúenca, per contra, Becque s'acontenta amb un adulteri. El 
famós triangle, amb la fascinant i intel·ligent dona de món, perd tot llustre 
sentimental en únic profit dels més vulgars apetits. Com Oscar Wilde, 
Bec que se serveix de lesconvencionsceatralsdel seu temps per cal d'aprofondir 
en la seva anàlisi dels sentiments. Aventura apassionant del món burgès, 
pensament dominant cant en la vida com en l'escena, l'adulteri esdevé amb 
Becque un element que revela les psicologies, les mental icacs, les concepcions 
de la vida: coc allò que dóna la mesura del buit interior, de la indigni rac; un 
símbol de la ignomínia moral que es dissimula soca el maquillatge i el llustre. 

Obres concises, severes. La primera, sinistra i obsessiva, la segona, àcida i 
brillant. Becque hi descriu la psicologia dels personatges amb acuïtat, bé es 
tracti dels ofesos i humiliats, bé d'aquells que guanyen amb astúcia les 
batalles de l'existència. Hi exposa les passions sense cedir a l'atracció del 
patètic, de l'esteticisme o el moralisme. Hi denuncia els medis dirigents de 
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la societat, sobre els quals es modelen si fa no fa les capes socials que vanament 
aspiren a aquesta situació, als mateixos plaers, al mateix poder. És per això 
que les anàlisis dels personatges de Becque, que ressegueixen les crisis de la 
societat, tenen una significança universal, s'institueixen en el límit del 
realisme, si hom no pren una posició de lluita o de transcendència. 

L'autor es ressent profundament de la situació històrica que li tocà de viure 
i que reflectí directament amb el seu personal temperament. Aleshores hi 
havia a París un públic ampli i una atenció sostinguda envers les coses del 
teatre. Hi havia una consonància directa - sens dubte errada en certs 
aspectes- entre un tipus definit de sala i un tipus definit d'escena, com 
rarament es dóna. ¡Però ai d'aquell que pretengués desplaçar aquell equilibri, 
com era la intenció de Becque! Certament, la influència literària del 
naturalisme no era pas negligible. Però Becque s'havia proposat una doble 
tasca: realitzar sobre l'escenari una anàlisi per retrocedir a les mateixes arrels 
de la societat; i portar més lluny encara, gràcies als mitjans escènics, una sèrie 
de conseqüències d'on ressaltaven clarament el destí d'un nou capitalisme, el 
capitalisme financer. 

No és en va que la peça inacabada Els p111xine/.lis tingués per tema les 
vicissituds i personatges d'una banca. No és tampoc per casualitat que la seva 
obra sigui tan minsa: com ens n'informen les memòries, bona part del seu 
temps era dedicat a una lluita perseverant i sovint mesquina per afirmar la 
seva dramatúrgia i defensar-la contra massa insídies-obtusahostilitat dels 
administradors,incomprensió i pobresa d'esperit dels actors, episodis tem
pestuosos amb els crítics o buròcrates. No ens resta gaire cosa més de Becque: 
notes i articles, ben sovint de circumstància, però no desprovistos d'interès; 
alguna obra en un acte, com La llanfadora (1878), sarcàsrica i aspra, que fa la 
impressió d'un esbós sòlid i imponent, més per les ironies i al·lusions que no 
pas per l'acabat. 

Hauptmann 

La revolució del Tearre Lliure trobà un eco directe a Berlín amb la Freie 
Bühne, gràcies a la iniciativa d'Otto Brahm, realitzador racional i rigorós, 
que de seguida donà nou impuls al Deutsches Theater. LaFreie Bühne debutà 
el 1889 amb Els apareguts d 'Ibsen, seguida el matei xany per Vor Sonne11a11fgang 
(Abans de la sortida del sol) de Gerhardt Hauptmann (1862-1946). Amb 
aquesta obra, entraven nous conceptes en la literatura alemanya. Hom repre
nia els esquemes ibsenians sense assentament temàtic, però amb una més 
di recta aproximació a la real i tat de cada dia, reblerta de conflictes dramàtics. 

El gran drama Die Weber (Els teixidors, 1892) s'inspirava directament en 
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les novel·les del mestre de l'escola, Zola (igual que el ceacre de la Freie Bühne 
on va ser representat, després de tenir greus dificultats amb la censura). Toc 
i romandre en aquesta línia evolutiva, transforma l'observació naturalista i 
experimental en creació dramàtica, en moviments de massa i violents 
antagonismes de classe -nodrits amb una experiència directa: Haupcmann 
era fi ll de teixidors silesians. Els teixidor¡ sembla l'obra més madura que ens 
hagi donat aquest teatre, que branda l'estendard de la reivindicació i 
l'exigència de transformar la societat. 

Queda de Gerhardt Hauptmann una producció important i variada. Els 
temes i les formes són can diversos com la seva incerta personalitat, més 
resulcant que no pas factor de !"època. Les culcures europees s'hi barregen i 
es confonen, sota els més diversos aspectes, sovint de manera desconcertant. 
Hom passa del verisme cru de Abam de la 1ortida del 101 al misticisme ardorós 
de Ha11nelei Himmelfahrt (L'assumpció de Hannele, 1893), del símbol al 
document, del problema a l'efusió nebulosa, de la prosa quotidiana al vers 
reblert de símbols i significació. Tampoc nohi manquen, enaquescs mateixos 
anys, comèdies de costums certament divertides. Haupcmann no té un món 
propi, sinó un gran calent d'observació i assimilació. Recull i interpreta els 
caients d'una època, les tendències i els conflictes: la del Reich. Molc 
representat i, en cerc sentit, popular, Haupcmann no exercí sinó una molc 
feble influència en el teatre alemany. És un cas, un símptoma. Els seus drames 
gaudeixen sempre d'una poderosa construcció i els personatges es beneficien 
d'una base realista. Toc això destaca sens dubte de la producció mitjana, i 
l'espectador alemany hi veu el reflex directe de conflictes propers al seu 
caràcter i a les seves inquietuds espirituals. En resulta de coc plegat un efecte 
de difusió cultural, en un pla mediatitzat: vulgarització equilibrada per la 
vivacitat de cercs personatges i certes psicologies (recollies en el món pagès 
de la Silèsia o en les alces capes de la burgesia del Nord d'Alemanya). 

Eimame Memchen (Animes solitàries, 1891) intenta dramatitzar un pro
blema idealista, en la línia del Ro1mer1holm ibsenià; L'am,mpció de Hannele 
analitza la natura dels problemes religiosos, a partir de premises posicivisces; 
Florian Geyer (1896) refà una època camperola. 

Després, Haupcmann es deixa sedwr per un llenguatge ben diferent. A Die 
Ver111nkeneGlocke (La campana engolida, 1896), una e rama obscurad'alegocies 
velades aporta lirisme a una fèrtil imaginació, que transfigura el món de cada 
dia. 

El retorn a una posició obercament real i s ca suggereix, amb Michael Kramer 
(1900) i Ro1e Bernd (1903), unes històries de decadència i ruïna. 

A començaments del nostre segle, Haupcmann, consagrat poeta nacional, 
es reclou en l'isolament més absolut: els ferments de la nova cultura es 
desenvolupen ben fora d'ell. En els nombrosos drames que encara escriurà, 
s'inspirarà can aviat en la micologia nòrdica com en la grega, en cernes 
nieczscheans o en visions utòpiques. El corrent més autèntic continua 
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sicuanc-se encre Ibsen i Zola: U11d Pippa ta11zt.' (l Pippa dansa!, 1900), Die 
Ratte11 (Les rates, 1900), i la darrera obra, Vor S01111emmterga11g (Abans de la 
posta del sol, 1932). La seva obra es recordarà per la llòbrega imatge que 
forneix de l'Alemanya mig burgesa, mig popular, per la representació 
d'ambients típics, que permeten jutjar coca una època. 

Auscria 

La ihspiraciódel mecgevienèsArchurSchniczler( 1862-1931 )ésseguramenc 
més limitada i, en cerca manera, sucumbeix més fàcilment davant les 
seduccions delpathos. Ens permet, malgrat coc, de copsar la concreta sicuació 
del petit univers vienès, les característiques de la vida que hi porca la 
modisceca i l'ariscòcraca, amb cap més horitzó que la pura satisfacció dels 
desigs. 

A11atol (1890), Liebelei (Enamoriscament, 1894), Reigen (La ronda, 1896) 
ens presenten un quadre lleuger i finament patètic de la Viena de finals de 
segle. L'anàlisi es limita a un ambient i a una època, però n'explica la cexcura 
secreta. Aquestes obres acompleixen l'objectiu en cant que descriuen allò que 
s'esaevé en el seu camp d'investigació amb la profimdicac que cal-no gens 
excessiva, per això, per cal com l'objecte tampoc no ho és. El somrís delicat, 
la poesia cendra, la tristesa presenc, per bé que dissimulada, perquè els 
persbnacges no semen l'angoixa de viure sinó de manera superficial: són ben 
lluny de l'e.venturascendhaliana. D'aquesta manera, Schniczler tot jusc podia 
oferir un divercimenc acaronador, irònico-senrimencal, sense gaires 
conseqüències. Gràcies al qual, però, hom percep el profund humor d'una 
societat, là lenta dissolució d'una tradició i d'un imperi. Tot plegar en to 
menor. 

La ronda és un feliç vaudeville, amable i escèptic on, d'un en un, tresquem 
els diversos ambients socials, de la prosricució de la cambrera i el soldat fins 
al jovenec de bona família, de la burgesa a la jove lleugera i a l'actriu, de 
l'escriptor a J 'oficial ariscocràcic. La successió d'episodis és bascam artificial, 
així com l'alternança i canvis dels amants, com un joc de l'oca. Però molts 
diàlegs tenen unacorrectainspiracióteatral i l'humor abunda en els personatges 
i en les sicuacions. 

Robert Musi! (1880-1942) pertany a la generació següent, que visqué 
noves i complexes experiències històriques que Musi!, amb un sobreentès 
tràgic, anomena època de la ciència, cant psicològica com macemàcica i física. 
A parc de la seva gran obra narrativa, L'home seme atributs, Robert Musi! és 
l'autor de dues obres teatrals, la «farsa» Vi11ze11z 1111d die Fre1111di11 bede11tender 
Mii1111er (Vinzenz i l'amiga dels homes importants, 1923), i el drama Die 
Schwarmer (Les fanàtiques, 1925). 
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De la mateixa manera que Anouilh i Salacrou reprenen els personatges de 
Feydeau, Musil perllonga els de Schnitzler: però segons unes perspectives ben 
diferents, prescindint del quadre del desenvolupament històric,reveladorde 
conflictes. 

La farsa podria semblar la preparació d'obres de més volada: aguda en la 
descripció de personatges i costums, metafísica pels seus perllongaments. El 
drama en reprèn explícitament els motius i l'ambient; depassa la marca 
autobiogràfica per assolir una anàlisi, entre grotesca i amarga, de les relacions 
que lliguen els individus: amb un fatalisme mal dissimulat; amb una recerca 
desesperada que cada personatge emprèn d'allò que voldria i no pot posseir. 
Recerca que es diu amor, que engendra equívocs, retrets, quimeres. Obra 
difícil-innovadora, relligada en un esquema de progressió psicològica-, 
Le!/anàtiques representa encara ara l'exploració més endinsada en el cor del 
personatge contemporani: una etapa fonamental, can per l'ús dels mitjans 
escènics com per la temptativa de copsar tota la mobilitat del psiquisme. 

Tot i la fragilitat de la vena creadora d'Odon von Horvach (1901-1938), 
el públic alemany actual encara segueix la seva obra, especialment dues 
comèdies de 1930: Geschichte a/J! dem \Ylienerwald (Històries dels boscos de 
Viena), i Die italienúche Nacht (La nit italiana). Es tracta d'un exemple menor 
peròcordial, captivador, que explica veritats de cada dia, amb unes psicologies 
especialment agudes. El corrent típicament vienès troba en aquest aucor -
representant típic de laMicteleuropa de després del diluvi-un continuador 
compromès amb desenvolupaments actuals, que segueix de prop la tragèdia 
que pesava sobre la societat. 

Hongria 

En el domini de la comèdia patètica i brillant, amb una punta d'intimis
me, Ferenc Molnar (1879-1952) ha escac un dels més aclamats entre les dues 
guerres, de Budapest als principals teatres europeus, per una certa elegància 
d'estil, que ben sovint es deixa anar en un lirisme imaginatiu. Basteix Liliom 
(l 909) sobre la innocència del pecat en les ànimes simples, sobre la puresa 
dels sentiments que neixen dels instints vitals. Els seus personatges no 
coneixeran, tanmateix, la llibertat, més que en un imaginari paradís. 

Una sèrie d'altres obres brillants i de caire psicològic ben aviar trobaren 
l 'èxit i passaren a ser la base d'un gènereci nematogràfic força estès, la comèdja 
sofisticada. I.a producció de Ferenc Herczeg (1863-1954) és rica i variada: 
drames històrics, drames psicològics, drames realistes. Pel seu esperit 
brillant, A Kék róka (La guilla blava, 1917) va conèixer un èxit mundial. 

El darrer gran èxit de t.radkió típicament hongaresa és La famflia Tot 
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(1966), d'Istvan Orkeny. Aquesta comèdia presenta dues novetats en relació 
al repertori magiar: el ro de farsa accentuar i, d'alera parc, un objectiu satíric 
-una autoritat que aixafa? un opressor finalment derrocar?- al qual 
al·ludeix d'acord amb mèrodes irònicament didàctics (quant a la manera de 
deslliurar-se'n). Aquí, en les pures normes estructurals, s'arura la convenció 
dramàtica, per referir-se a significances d'arrel gogoliana, inofensiva en 
aparença, però amb una substància agressiva i explícita. L'aparença de la 
ironia tradicional deixa pas a una candent ve ricar. Els mi e jans hi són simples, 
però incisius. L'experiència directa es transposa en al·legoria subtil, d'una 
actualitat universal, tan a l'Est com a l'Oest. 

Miklós Hubay ha fet representar, aquests darrers deu anys, una sèrie 
d'obres relacionades directament amb els últims desenvolupaments de la 
dramatúrgia europea, de les quals la més interessant és sens dubte El silenci 
darrera la porta, drama on els conflictes entre les generacions de la nova 
Hongria-els comunistes d'abans de la guerra i els seus fills-s'encara amb 
una cerca necedac psicològica, al llarg d'un examen agut de les personal i tacs 
en transformació (per exemple, el concepte positiu d'heroi), al si d'un destí 
que conserva els seus crecs característics. 

Polònia 

Després d'haver tingut un important repertori còmic, Varsòvia va acollir 
el naturalisme. El novel·lista Wladyslaw Reymont (1869-1925)-aucor de 
Pagesos- afrontà també el ceacre. 

Aleksander Fredro (1793-1876) deixà tot un seguir d'obres teatrals en 
vers, fluïdes, que van reni r un gran èxit. Soca la influència de la tradició, és 
a dir, de lectures que van de Molière a Mussec, Fredro dibuixa agradosos 
cerracs de la perica noblesa de províncies i de mercaders enriquies, sostingues 
per intrigues espirituals que acaben bé. 

Van adaptar-se a l'escena moires obres de Scefan Zeromski (1864-1925) 
que exerciren una cerca influència sobre el renaixent teatre polonès, pel seu 
caràcter realista i èpic. Aquest autor esc r i ví directament per al ceacre dos 
drames, Sulkowski (1910) i Turon (1923), que mostren la ma reixa concepció 
històrica que anima les seves millors novel·les. 

En la seva obra principal, Mora/nos, pani Dulskiej (La moral de la senyora 
Dulska, 1907), Gabriela Zapolska (1859-1921) - que treballà al Teatre 
Lliure de 1892 a 1895- exposa, amb intencions moralitzadores, la vida 
íntima d'una família burgesa polonesa. L'obra és interessant perquè es basa 
en eres elements: el quadre d'atmosfera, el desenllaç de la situació central 
d'acord amb la seva lògica interna, la significació del conflicte dramàtic. Els 
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temes hi són tractats amb habilitat, i els personatges es beneficien d'una gran 
vivacitat. La senyora Dulska és un personatge saborós, treballat amb precisió. 

Ostrovski 

Aleksandr Nikolaevitx Ostrovski (1823-1886) va prosseguir la via oberta 
per Gogol. Trobà, en la vida teatral del seu temps, un terreny favorable a les 
seves creacions, i va poder consagrar una important producció a representar 
al natural -i amb un fort sentit de la construcció dramàtica- les típiques 
siruacions de la societat russa, les diverses estratificacions i els personatges 
més caracrerísrics. 

L'obra d'Osrrovski es pogué desenvolupar gràcies a la consciència que 
aleshores prenia l'escena russa de les seves possibilirars i gràcies als primers 
progressos dels teatres que més tard es farien portadors d'una il·lustre 
tradició, com el Maly Tearr. Ostrovski trobà, i afavorí un rearre, un públic, 
uns intèrprets. La seva àmplia producció va de les històries de fades al còmic, 
del moralitzant a l'al·legorisme, en la línia del gran corrent que creuava l'art 
del seu país: amargues constatacions que rendien a una palingenèsia. Osrrovski 
ram bé intentà revalorirzar les classes, els éssers que la societat jutja inferiors 
i dels quals, amb penetració introspectiva, confronta la sorr i les qualitats 
interiors, rot palesant la necessitat de l'emacipació: tant de les jovenetessense 
defensa, com dels pobres i refusats de la socierar. Establí rambé una moral 
oposada a l'habitual que es reclama de la sinceri tar. Com escriguéDobroliubov, 
Osrrovski posseeix una profunda intel·ligència de la vida russa, una gran 
capacitat de representar d 'una manera viva i reveladora els seus aspectes 
essencials. 

D'entre les seves primeres comèdies, por considerar-se Bed1101t ne porok (La 
pobresa no és cap vici, 1854), com la més dinàmica, la que millor afaiçona la 
burgesia russa del segle XIX, incapaç de prendre consciència del seu paper, 
de lluitar, ni que sigui per la tolerància liberal, ben subjecta a l'aristocràcia. 

Groza (La tempesta, 1895) contitueix potser el millor exemple d'aquesta 
dramatúrgia, el que millor respon al disseny. Karerina és una jove asfixiada 
per l'atmosfera tradicional, sobrecor per una sogra agressiva, Kabanova, 
portaveu de les regles hipòcrites i estúpides que tanquen l'existència en un 
nus de relacions mercantils, d 'acord amb les que Karerina s'hauria de sentir 
satisfera de l'amor del marit i no hauria d'aspirar a res més. Es rracra ben bé 
delReg11edeles tenebrei(com Dobroliubov rirulael seuestudisobre Osrrovski), 
sense cap llum espiritual. Però Katerina no accepta de socmecre's; no pot 
impedir al seu esperit que visqui, que s'apassioni. S'enamora perdudament 
d 'un jove de la seva edac i, sabent que mai no podrà realitzar aquest amor, es 
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maca. El suïcidi és l'única sortida, l'única possible revolta contra la baixesa 
que l'envolta. Al marit, també víctima, però molc més feble, només li resta 
envejar el gest de l'esposa. 

Toc el que el drama concé de viu és un greu conflicte interior i la llunyana 
possibilicacde salvació. Oscrovski uneix als dons cl 'observacióun experimentat 
sencic de la construcció dramàtica i la faculrac de comunicar-se amb el públic, 
fenc-li conèixer i jucjar personatges localitzables en la vida de cada dia. Situat 
encre Dumas i Ibsen, Ovscrovski penetra en un ambient social del que esdevé 
la lúcida consciència, disposada a adreçar-ne els hàbics. 

Hom poc considerar que l'obra més rica en propostes i sencic de l'humor 
és Ler (El bosc, 1871)---<los captaires famèlics es barregen amb el ridícul de 
la petita aristocràcia de províncies, aquells ambients nobles en els quals la 
presumpció s'alia amb la impotència. Intervenen igualment el sencic de la 
màgia i l'impensat. És un fresc múltiple, que es composa dels elemencs més 
típics, més vius i més veritables, més ben pincacs i dibuixats d'una cerca 
Rússia. 

I coc això, a la llum cl 'un pensament crític reblert de finesa psicològica. El 
1924, Meyerhold enrealiczà una incerprecació revolucionària, ambla intenció 
de posar en evidència, d'acord amb els pressupòsits marxistes, els sencic 
històric real i l'abast del viscut pels personatges. 

Tolscoi 

Per a Lev Nikolaevicx Tolscoi (1828-1910), el valor del drama rau 
essencialment en la capacicac per comunicar millor i més directament les 
intencions a un gran públic. El seu ceacre poc considerar-se, doncs, un 
apèndix de les novel·les, una experiència marginal que li permet d'assajar un 
nou inscrumenc, sense aprofundir-ne la natura. La singular concepció que 
Ueó Tolscoi tenia, sobrecoc durant els darrers anys de vida, de l'arc en general, 
i en concret del ceacre, és d'alera parc ben coneguda. Retrobem les idees al 
respecte a la correspondència amb G.B. Shaw. El ceacre devia servir a uns fins 
ben precisos. Tolscoi jucjavaseveramencShakespeare, que no sempre s'havia 
limicac a Ja finalitat moralitzadora, a una missió evangelitzadora, com si 
diguéssim. 

El seu primer gran drama, Vla.sr tmy (El poder de les tenebres, 1886) 
reflecteix clarament Ja seva experiència del món camperol. L'heroi és un jove 
pagès que es diu Nikica, que ha comès un assassinat en una accés de cò)era. 
Amb els remordiments, l'envaeix el sencimenc de culpabilicac, acompanyat 
d'una angoixa creixent, fins que explota en una confessió pública. Per a 
Nikica, expiar vol dir obtenir el perdó, i quasi hom diria que la falca li 
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assenyala una esperança mística d'unir-lo a la divinitat. Al seu voltant, hi ha 
una munió de personatges bigarrats, el món petit que el canca, mirall de la 
població camperola russa. La mateixa misèria (la supressió del servatge és 
recent encara) permet que aquesta població abraci místicament l'univers i se 
senti a prop de Déu, segons els preceptes evangèlics. Naturalment, Tolscoi 
veia en la redempció del món rural el fonament d'una palingenèsia. Empènyer 
el carro pels camps era per a ell -ho feia als vuitanta anys com qualsevol 
mujik, però proclamant-ho ben forc- una mena d'acritud simbòlica i 
exemplar, gràcies a la qual el treball de la cerra--el penós treball quotidià
podia assumir un caient moral en la vida de l'home, seguint l'ensenyament 
de la Bíblia: el d'una necessària inspiració. 

Així i roc, Tolscoi no escava pas mancar de sentir còmic. Plody prosvextxenia 
(Els fruits de la instrucció, 1890) ridiculitza l'espiritualisme coc posant 
l 'accent en el caràcter mistificador d'una cerca cul cura. El deix és de 11a11deville. 
Els personatges i el rerafons social formen un quadre sovint hilariant. La 
ironia és lleugera, i l'acció es descabdella d'acord amb una hàbil dinàmica 
ceacral. 

Jivoïtmp (El cadàver vivent, 1900) descriu, amb unpathosamarg, un medi 
burgès que es precipita en la descomposició. La figura de l'heroi resumeix les 
febleses i servituds de l'amoralisme. 

Txèkhov 

Els processos psicològics i històrics que, roc passant pel sedàs de l'autor, 
menen a les obres on un època reconeix el seu propi drama, són amplis i 
diferents segons les nacions on es desenrotllen i la llengua que empren (i que 
fan evolucionar). Toc sovint el seu curs és interromput. Al capdavall, així i 
coc, sobreïx una línia direcrriu. La figura d' Anton PaulovirxTxèkhov (1860-
1904) pot considerar-se, en aquest senti t, històrica. El procés de la civilització 
burgesa, que havia obert Schiller, troba en ell la cloenda -naturalment en 
un sentit exclusivament patètic, en tant que expressió de vida viscuda. 

Mecge de formació, Txèkhov era un típic representant de la intelligentsia. 
Fins als últims anys de la seva vida s'ocupà simultàniament de la professió 
mèdica i de la d'escriptor. Nodrí sentiments democràtics i humanitaris. Va 
morir jove, però les seves obres dramàtiques ja s'havien afirmat llargament 
al Teatre d'Arc de Scanislavski. 

La vocació ceacral de Txèkhov procedeix de la liceracca narrativa (com més 
card fou cambé el cas de Pirandello). És el desenvolupament directe de l'arc 
narratiu, de les seves capacitats de representació. En les primeres obres en un 
acte, d'una gràcia sense defectes i un humor igualment satíric, els elements 
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que hom ja troba a les Nan·aciom es fonen amb l'experiència de l'escena fran
cesa, en particular del vaudeville. Txèkhov encerca més en la pintura -hu
morística cercamenc, però amb rerafons d'amarga malenconia-dels ambients 
burgesos on havia viscut i dels que extreu les experiències més significatives. 
De coca manera, d'ençà de la primera obra teatral -aquella comèdia sense 
títol que escriví als vinc anys i que recencmenc s·ha representat en diversos 
teatres europeus, soca el cícol de Pla1011ov o Aqu&rt boig ck Pla1011ov (1880-
1881 )-, es percep que les seves facu ltacscreadoresagicencorrencssubcercànies 
lliures de roca influència. La psicologia individual i el comporcamenc del 
medi de rot plegat n'examina les reaccions més profundes, descobrint-hi 
tempestes. El petit món de Placonov agafa cos i apareix com el reflex directe 
de la vida d'una nació a la qual els fets semblen abocar a imprevisibles 
desenvolupaments. Ja en aquesta primera obra, Txèkhov es fa porca veu d'una 
història amagada, però dramàtica, deslligada d'una polèmica efímera sobre 
els costums --com sovint descobrim en Ibsen, la temptativa del qual tenia, 
això no obstant, la grandesa dels amples horitzons. Ibsen inventa i instaura 
el procés, gràcies a una fenomenologia complexa, però és tot just Txèkhov qui 
veritablement la realitza, car és l'únic a assolir, de mica en mica, aquesta 
sinceri cat total que esdevé revelació. Placonov és un don Joan provincià que 
pateix el turment de la seva condició psicològica: la vanitat de disposar al seu 
gust d'uns amors que se li ofereixen. Més clarament encara que a les 
Nan-acions posteriors, Txèkhov explica aquí, a través d'una recerca desespe
rada de l'heroi, un desig angoixós de certitud, d'escabilicac interior, de 
finalitat que pagui la pena, de raó de viure. Copsa, en les causes ineluctables, 
l'angoixa que s'agafa a les arrels de les joves existències. Ibsen havia descobert 
el llenguatge de cada dia. Aquí comença un camí que a poc a poc conduirà 
a la descoberta de la situació quotidiana, i depassarà el recurs artificial a la 
situació de crisi, a la qual Txèkhov recorrecànomés en les primeres temptatives. 

lvanov(l887)i, en major mesura, encara, Lexi(L'espericdels boscos, 1889), 
són experiències de recerca i transició, represes i absorbides en obres 
posteriors, l'escruccuraformal de !esquals, com la individualització psicològica, 
encara són incertes, influïdes pel «meto» francès, o si més no pel drama de 
societat - de Dumas fill a Sardou. El sencic de la veritat contingut en el banal 
i l'evident encara no h i ha despuntat. 

Txaika (La gavina, 1896) veu la llum alguns anys abans de la fi del segle. 
Baudelaire ja havia simbolitzat en l'albatros l'esperit porcat a enlairar-se fins 
a l'i nfi nie del cel, pe ròcondemnac de seguida en la sevaem branzida. Amb una 
invocació lírica a l'albatros Gorki saludà el nou segle, en un vers de gran força 
poètica. Per a Txèkhov, la gavina és un ésser ferit de morc per la ceguesa d'un 
caçador a l'abast del seu vol; és Nina, ferida per un home que passa i que 
l'estima, però que la paralitza en el seu vol envers l'arc i la felicitat. Conscancin 
Treplev i també Maixa seran víctimes de la inadaptabilitat a un món que els 
ofega, i d'un amor que, facalmenc, no els secà donat. El destí els condemna 
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a no trobar mai l'acord amb l'entorn. A cada personatge li és reservada una 
incomprensió, cada un experimenta en silenci un fracàs: sigui Irina, la gran 
actriu; Trigorí, l'autor d'èxit; Sorí, el conseller d'Escac; o Dom, el metge 
estimat de les dones. La gavina no escà mancada de febleses tècniques -per 
exemple el recurs al monòleg-, ni d'alguna ingènua concessió a les 
exigències teatrals -provinents de la duresa del discurs- o de forçades 
redundàncies,reminiscèncialireràriajuncamencambvel-leïcacsd'aclariment. 
Però, en conjunt, l'obra és perfecta, definitiva; condueix sense embuts al 
procés de visió interior -visió de l'atzucac i els turments als que ens 
condemnem-per la qual cosa Txèkhov restitueix, en la seva actualitat, el 
drama que cova en l'existència. A poc poc, anirà depurant i exaltarà el 
sentiment de la vida i les desferes; després, les seves aparences imperceptibles. 
La sensació extraordinària que ens comunica avui prové del fet que preserva, 
com ningú abans, una relació que no podria ser més directa amb la nostra vida 
quotidiana (per la comprensió del seu temps com la capacitat d'explicitació, 
mol ces escenes de La gavina són fonamentals; sobrecoc al segon i quart acte). 
Per primer cop, la poesia dramàtica aclareix i il·lumina perfectament les 
relacions entre l'existència, l'èxit pràctic i els lligams afectius: l'aspiració 
decebuda n'és la llei -en aquell temps com sempre--, les mateixes i folles 
esperances i els mateixos estúpids projectes (aquest món buit sobre el que 
repapieja Constantin) viuen per sempre i sempre romanen igualment fora 
de l'abast. «Saber patir per creure», murmura Nina, al terme de la seva 
odissea. 

En la sèrie de drames que comença amb La gavina, Txèkhov enregistra els 
esdeveniments de la vida, cal com es produeixen; els col·loca en un seguit de 
quadres, sense plegar-los el més mínim a la conscrucciódramàcica elaborada 
al caire de l'evolució que va de Dumas fill a Ibsen. Txèkhov no va falsejar ni 
els fets ni les paraules. No els canca en una unicitat dramàtica, en un conflicte 
declarat. El camí s'aixampla en un mosaic d'escacs d'ànim que reconstrueixen 
la representació d'un escac d'ànim general, d 'un esdeveniment interior. La 
gran descoberta del nostre autor va ser la de presentar com a decisiu un 
«subcexc» psicològic; és a dir, que el diàleg generalment s'atura en constata
cions en aparença banals, per deixar entreveure soca les expressions, un 
moviment interior ric en sentits. No hi ha ni xocs, ni decisions obertes i 
definitives. La ver icac neix d'ella mateixa: on desembocarà la situació, com es 
resoldrà (o no es resoldrà de cap manera) són coses ben clares. Txèkhov, d'altra 
banda, es conforma en la veritat de la vida, escollint els moments que 
n'expliquen el sentit, per un seguit d'entrevistes i encontres que semblen no 
tenir un fil conductor, però que caracteritzen molc bé un moment històric 
que es travessa i que suggereixen perfectament la psicologia del personatge, 
destinada a conèixer un catastròfic epíleg. 

El fet d 'escollir com a heroi d'un drama un personatge víctima de la 
mesquinesa, com Diadia Vania (L'oncle Vània, 1897) significa que Txèkhov 
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i el reacre del seu temps han renunciar absoluramenr a aquella confrontació 
-positiva o negativa- entre l'home i el seu ideal, exigida pels romàntics, 
i que Jbsen buscava encara. De manera que Txèkhov proposa una justificació 
completa a l'existència del personatge, als fracassos eventuals. Personatge 
que, en un sentir, llença la màscara i denuncia el drama veritable: allò que li 
rosega la vida i li impedeixencrar en contacte amb el món, de la manera que 
sigui, i trencar la solitud. L'oncle Vània és impotent per trobar una sortida 
a J'esrerilirar. Ni por escollir el suïcidi. Pitjor encara: dubta de concebre un 
acre de revolta contra la sort. Veu com rots els acres de fe i entusiasme es van 
frusrant. J no acaba pas aquí. L'heroi i els que l'envolten prenen consciència 
d'aquest escar de coses, de les responsabilitats que assumeixen, de la seva 
incapacitat definirivade superar aquest cul de sac, una ral condemna. La vida 
de la que se semen víctimes no por ni vestir-se amb els colors de la 
desesperança o del misticisme. Han perdur la noció dels valors; i el que és 
íntimament tràgic: se n'adonen. Incapaços de decidir, viuen en un perpetu 
soliloqui, en el prosaïsme mortificant de cada gest, de cada mor. Fins al punt 
que, perla força de les coses, brolla l'esperança d'una aurora encara que ja «no 
existeixi cap sentiment espontani, pur, lliure, envers la natura ni l'home», 
com constara Asrrov. 

Allò que guiava els inútils passos de Vània era el desig impotent de lliurar
se al turment que la vida ens infligeix. Les tres germanes del drama dels 
mare ix títol -Tri Je/try ( 1901}-- no coneixen àdhuc aquesta aparença ab
surda de llibertar. En demananar-se, sense cap esperança de resposra, quin 
sentir tenen la vida i el parimenc, acaben en una resignació ofegada, en una 
opaca acceptació del destí desgraciar. Fins i coc Irina que, en les primeres 
escenes, mom-a accents de feliç joventut. L'aspiració a evadir-se d'aquesta 
ximpleria provinciana i anar a Moscou i assolir-hi millors i més amples 
possibilicacs, es crenca contra la realitat asfixiant i opressiva de la vida de cada 
dia. Hom copsa aquí un dels cernes més cípics del món contemporani: veure 
com no arri 6a mai un acompliment social i sentimental que lescircumscàncies, 
o les qual i rars d'adaptació semblaven prometre. La societat sembla obrir les 
porres de l'èxit, de la plenitud de la vida; però solament és un miratge, que 
s'esvaneix i deixa en canvi ferides incurables. Cada una amb un caràcter 
diferent i abocada a un altre descí, les eres germanes segueixen la corba 
efímera de la vida, des de l'esfondrament de la joventut fins al marciment, 
sense que es perfili mai una sortida real cap a un món millor (tot i saber que 
vindrà i que, en una nova perspectiva, l'existència deixarà de reni r sentit). El 
mateix s'esdevé amb el cercle d'homes que les festegen o que viuen a la seva 
ombra. L'endemà, que no acaba mai d'arribar, ha de restar com una ambició 
decebuda? D'aquesta manera ho entén J'aucor per a aquest món, per a 
aquestes criatures que porra a l'escena amb una afectuosa pietat, per mol, que 
posseeixi la certesa de futurs desenvolupaments. Tor esperant-los, entre les 
vil·les i els jardins de província, la vidaensopidas'esbravaen un dolor lacerant 
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que brolla de les aparences quotidianes i que Txèkhov explica amb un lirisme 
púdic i contingut. 

Els darrers anys els dedicà a escriure, no sense esforç, Vi1xner1i 1ad (L'hort 
dels cirerers, 1904), representat de seguida a .Moscou per Scanislavski, que 
n'esperava amb impaciència la versió definitiva. Com deduYm de la 
correspondència, Txèkhov volia fer-ne un veritablevaudevi//e, que hauria tractat 
de la transició entre dues èpoques, la veritable trama del qual hauria estat la 
transició de la propietat de les capes superiors a les inferiors. Fer i fer, en la 
justa interpretació, l'obra adopta unes aparences brillants i deixa en sordina 
els accents elegíacs. L'hort deLJ cireren és l'ornament d'una rica propietat que 
pertany a una sòlida família burgesa, i de la que representa l'últim lligam 
espiritual. Amb el remps, la família es disgrega, sobrecoc a causa del 
desinterès per la vil·la i la propietat que manifesta Liubov Andreevna, heroïna 
de l'obra. Ha viscut a l'estranger els millors anys de la seva vida, i ha malmès 
el patrimoni. Retorna a la pàtria quan els fons gairebé s'han esgotat, i quan 
també l'edat li impedeix de conèixer noves avencures. El passat s'ensulsia. 
Sobre aquest breu instant dramàtic del seu retorn, tanmateix completament 
provisori, perquè coc just resta de vendre la propietat i l'hort dels cirerers, 
Txèkhov compon una crònica i esbossa el quadre dar i precís d'un petit món 
provincial, la metamorfosi del qual sorprèn-i fins a un cerc punt simbolitza 
el que escava a punt de tenir lloc a la Rússia dels tsars. 

D'aquesta circumstància històrica, gràcies a la qual va produir-se la 
revolució soviètica, no només per la iniciativa d'un cercle revolucionari 
retringic, sinó també a causa de l'aparició i aliança d'aspiracions i judicis 
difosos, podrem trobar-ne l'explicació i l'aclariment en l'adéu de Txèkhov al 
seu ambient, del que es fan eco Liubov Andreevna i els seus amics, quan amb 
emoció saluden l'hort dels cirerers. A l 'altra banda, hi ha la figura de 
l'escudiant Trofimov, que encarna la confiança sòlida i objectiva en 
l'esdevenidor, que no respecta la nostàlgia del passat que, en canvi, experi
menta Andreevna, i que adverteix: 

Que la prop,erac sigui o no venuda avui dia, quina importància cé? Fa molc de 
temps que roc això és ben morc, no podem cornar enrera, les herbes ens han 
envaït el camp. Calmeu-vos, estimada amiga. No us preocupeu. Cal, ni que 
sigui un cop a la vida, mirar la veritat cara a cara. 

En canvi,Lopakhin, el mercader que adquireix la propietat amb el respecte 
i l'amor de l'antic camperol, és molt més a prop d'ella. Lopakhin proposa un 
préstec. Trofimov el refusa i revela la seva ànima profunda: 

El reu pare era mugic, el meu era apotecari, què prova això? (Lopakhin treu la 
s,,,a wrtera) Deixa-ho escar, això, deixa-ho ... Me'n donaries dues-centes mil que 
no r'accepcaria.Josóc un home lliure. Toc allò que us sembla gran, ran preciós, 
a vosalues, els rics o els miserables, per mi no té més sentit que un plomissó 
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que volaveja enlaire. Puc prescindir de vosaltres, puc ignorar-ms, sóc fon i 
orgullós. La humanicac camina cap a Ja suprema vericac, cap a la major 
bonhomia JX>ssible sobre la cerra, i jo, sóc dels primers a marxar. 

Txèkhov es cablí els diversos components i uns horitzons diferents del món 
al qual percanyia, i els posa en conracce, amb una afectuosa ironia. Nodria pel 
passa e, és veritat, un poètic sencimenc de nostàlgia, per cal com aquell passat 
encloïa en si mateix una natura, un destí propi. Però és veritat també que 
Txèkhov n'assenyala, sense possible escapatòria, l'esfondrament, la vacuïtat, 
i ens mostra la misèria espiritual de l'heroïna que s'alimenta d'amor, encès 
sempre com il·lusió, evasió. D'alera banda, descriu objectivament les noves 
forces que s'alcen. Amb una simpatia consemblant. D'un coscac, el camí de 
la civilització industrial; de l'altre, la temptativa intel·lectual d'organiczar
lo, dirgir-lo. Exaccamenc com va passar a la Unió Soviètica, només quinze 
anys més card. La grandesa de Txèkhov es manifesta en la vericac històrica 
absoluta (i involuntària) de la seva recerca, moguda simultàniament per la 
comprensió del passat i la visió de l'esdevenidor. És en el ceacre que això es 
percep de la millor manera i amb més decalis, gràcies a la llibercac que els 
mitjans arcíscics confereixen als personatges. El personatge escapa a la li al 
judici moral o polèmic, que abans el condicionava, per assumir lliurament el 
seu destí, cal com el determinen les circumstàncies històriques de la vida i la 
seva naturalesa. 

Gorki i el teatre soviètic 

Segons que sembla, seguim l'exemple de Txèkhov, Màxim Gorki (1868-
1936) va passar de la novel·la al drama. Però concràriamenc a Txèkhov, 
aquesta evolució nova significar un sal r qualitatiu, sinó sobrecor una refracció 
en el teatre del món que descrivia en les novel·les. Gorki va escriure per al 
ceacre, per encàrrec del Teatre d'Arc, sem ja un cèlebre escriptor. En ell, la 
construcció dramàtica s'allunya de les formes del segle XIX. Més encara que 
en Txèkhov, les escenes semblen a primera visca una allau de fragments; però 
que se succeeixen d'acord amb un ritme interior amagar, que refusa 
aparencmenc qualsevol paràbola. Per bé que ínrimamenc i activament 
revolucionari, Gorki tenia una especial predilecció, aquí com a les novel·les, 
pels personatges del subprolecariac, que mira amb compassió i cendre ironia; 
probablement perquè li revelen la seva experiència directa. 

A Na dne (Els baixos fons, l902), que obtingué un gran èxit i suscità 
nombrosos ecos, recrea l'ambient i els personatges d'un asil nocturn, on es 
barregen les passions i les rancúnies. La seva manera pintoresca, colorista i 
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sobretot llacrimosa, que emocionava els espectadors d'aleshores, ens sembla 
avui viciada per rota la li teratura d'aquest estil que la precedí i la seguí. 

Metxane(Els perits burgesos), del mateix any, recrea, seguint les petges de 
Txèkhov, una complexa tipologia social, estudiada cant amb amargor com 
amb el somriure dibuixar als llavis. 

Després de prendre part personalment en els moviments revolucionaris de 
1905 - presa de posició que li costà la presó-, abordaoberrament el rema 
revolucionari a Vragi (Els enem ics, 1906),que du damunt l'escenari una vaga, 
visca pels dos partits. Tot i restar presoner de la visió naturalista i de les 
necessitats de demostració, aquest dramaconté una directa veritat, temperada 
amb algunes complaences romàn tiques. Això el converteix en el resrimoni 
més digerible que la dramatúrgia forní sobre la transformació històrica per 
a la qual es preparava l'univers rus. En aquesta mateixa època, Gorki publi
ca la novel·la més cèlebre, La 1/la.-e, de la que hom féu diverses adaptacions 
escèniques (cap, però, del mateix Gorki). 

Seguiren obres de contingut alhora dramàtic i grotesc, que il-luscren les 
deficiències morals de la burgesia russa i manifesten l"evident necessitat de 
la condemna. Gorki, això no obstant, experimenta sempre un cert malestar 
davant la forma escènica, que encara sense aconseguir d'expressar-s'hi de 
manera personal. El rall de les escenes és molt concís, i sovi nrarriba a semblar 
una mica esquemàtic. Els personatges són paròdics, a mig camí entre la 
caracterització psicològica i l'ambició de dissenyar «màscares socials», és a 
dir, tipus capaços de convertir-se en símbols. Pertanyen a aquesta sèrie Deti 
so/nua (Fill del sol, 1905 ), Poslednie(Els últims, 1908), Deti (Els fills, 191 O), 
Txudaki (Els extravagants, 1910), Vassajeleznova (191 O), Zikovi (Els Zikov, 
1913), Falxivaia moneta (Moneda falsa, 1913), Sta,-ik (Els vells, 1915). 

Durant els darrers anys de vida, quan la Revolució d'Ocrubre escava ja 
plenament afirmada, Gorki mirà de caracteritzar aquell gran moviment en 
una trilogia de la que rot just en completà les dues primeres parts. Egor Bulitxev 
i dn,gie (Egor Bulirxev i els aleres), mos era l'extinció de la burgesia, així com 
les seves facultats constructives. l.a sífilis del protagonista és el símbol del 
mal que larosegai descrueix,mentreque forces joves (com Xura)s' insurgeixen 
en nom d'un esdevenidor ben diferent. Dostigaev i dmgi assenyala una evolució 
ulterior: la violència de la reacció, que s'escarrassa a oposar-se amb cores les 
forces als canvis, i recorre fins i cor a cossos repressius de tipus feixista . Però 
els sobresalts de la classe vençuda són controlats pels bolxevics. A la darrera 
parc d'aquesta trilogia, que l'autor tenia la intenció de ti tular Riabinine, nom 
de l'heroi proletari, els militants comunistes devien apararèixer-hi en plena 
llum, encarant dificultats psicològiques i les noves i vasríssimes rasques que 
anaven a assumir. 

En Gorki, la voluntat didàctica es transparenta sora el sarcasme. Davant 
els impreviscos de la Revolució, era lògic que acabés referint-se a l'exemple 
del seu mestre Tolscoi. Agafa importància la temptació d'exemplificar; 
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tendència més bona d'exercir sobre allò que l'autor pot negar amb certirud 
que sobre els elements positius (com s'esdevé amb cor realisme). 

Van transcórrer molts anys entre aquesta darrera obra(l 932, potser abans) 
i la mort de Gorki, sobrevinguda l'any 1936. Per bé que participà en la 
Revolució amb tora l'ànima, va col·laborar-hi de bongrat (nosense incertiruds 
davant la violència), no sembla pas que Gorki se senrís capaç d'explicar-ne 
artísticament l'esperit. Endemés, la seva obra tingué un destí sigular. Durant 
els deu primers anys de la revolució, hom seguí sobrecoc l'orientació 
simbolista. Maiakovski reprèn els temes fonamentals de l'avantguarda 
europea, els de Blok i Biely. Amb l'afermament sralinisra s'elabora la teoria, 
que esdevé normativa, del realisme socialista. Hom consideraa Gorki el 
mestre, l'exemple vivent. I els autors que volen romandre fidels a les 
directrius stalinianes, reprenen els models de Gorki, dels que donen una 
versió simplista, però teatralment més eixerida. El conflire ja no és entre les 
classes, sinó entre els comunistes, pioners heroics i fidels del pla quinquenal, 
i els covards sabotejadors, enganyosos i àvids de diners. Es consolida 
d'aquesta manera una abundosa producció de mitjana qualitat i de forma 
idèntica. Fins i cor escripcors que al començament havien creat obres més 
lliures i obertes, acaben plegam-s'hi. 

D'aquest conjunt feixuc i grisenc, fins i coc quan vol semblar humorístic, 
es destaquen ben poq uesobres, gai rebé cores de la guerra civil. Optimistitxskaia 
tragedia (La tragèdia optimista, 193 3) de Vsevolod Vixnevski (1900-195 l) 
articula un gradiós conjunt coral, duram un combat a bord d'un vaixell de 
guerra. Vixnevski descriu les fases de lluita i els conflictes psicològics que hi 
destaquen,entorn de la solemne i pura personalitat de l'heroïna. La construc
ció del drama té vigor narural i sovint poder emotiu. 

Bronepoezd 14-69 (El tren blindat 14-69, 1927), de Vsevolod lvanov 
(1895-1963), Strakh (La por, 1930), d'Aleksandr Afinogenov (1904-1941), 
Aristokrati (Els aristòcrates, 1934), de Nikolai Pogodin (1900-1962), 
Skrilareuski (l 932), de Leonid Leonov (1899), compten entre els exemples 
més perfets i més demostratius d'una crònica amb finalitat didàctica. 

Afinogenov no escà pas mancat de qualitats dramàtiques, Leonov craccael 
material amb una eficaç dignitat literària. Pogodin dibuixa un fresc ample, 
amb el tema de Ja redempció social dels criminals. El pintoresc lvanov 
s'acomoda a un cert rigor psicològic. 

El gran desenvolupament de l'activitat teatral a J'URSS entre els anys 
1920 i 1930 convencé un bon nombre d'escricors de passar-se a l'escena, amb 
obres originals o amb adaptacions teatrals de la seva obra narrativa. 

lsaak Babel (1894-1938) no deixa, després d'una tràgica mort, sinó dues 
obres de teatre que cediren a Ja temptació d'un realisme pintoresc, en lloc 
d'abandonar-se a la lliure imaginació de les novel-l~s. Sumerki (El crepuscle, 
1928) recorda fortament les NatTacions d'Odessa i eris forneix un quadre bas
tant autèntic, per bé que d'abast limitat, dels medis jueus populars d'Odessa. 
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Babel es lliura a un cert aucobiografisme, que no s'equilibra sempre amb la 
construcció dramàtica, de model naturalista. El mateix tema forneix motius 
espectaculars prou singulars. 

Maria ( 193 5) es desenvolupa durant la guerra civil. Aquesta obra mostra 
unes psicologies i uns esdeveniments especialments tempestuosos, al si de 
l'alta i mitjana burgesia, en procés de dissolució moral i material. Només 
Maria, que mai no apareix sobre l'escenari, fuig del desastre, perquè s'ha 
allistat a l'exèrcit roig, on exerceix funcions polítiques. Per tal de simbolitzar 
el nou curs de la història hom assisteix, cap a la fi, al desmantellament del pis 
on havíem contemplat els protagonistes del drama. D'ara endavant, una sana 
família d'obrers l'ocuparà. 

Aquestes dues obres, i altres de la mateixa època, així com també els 
drames finals de Gorki, prefiguren la ruïna d'un món, sobre la qual, això no 
obstant, es demoren, mentre que neix el nou univers socialisra, d'evocació 
esquemàtica, sense cap temptativad 'explicar-ne l'aspecte psicològic. Hom té 
la impressió que Babel se sotmet, més o menys conscientment, a les 
suggestions del socialisme real, aleshores en els inicis. 

Iuri Oletxa (1899-1960) adaptà per al teatre les seves novel·les Spisok 
blagodúani (La llista de beneficis, 1931) i Tri 10/stiaka (Les tres obeses, 1928), 
creacions fantasioses i brillants, que segueixen la línia dels «germans de 
Serapion», característiques d'una certa literatura soviètica dels anys trenta, 
especialment combamda perles autor i tacs, per bé que perfectament conforme 
als dictats del realisme socialista. 

En el corrent d'Oletxa, els escriptors humoristes Zotxenko (1895-1938), 
Ilf (1895-1938) i Pecrov (1903-1942) forni ren la seva contribució al teatre 
soviètic adaptant i desenvolupant els temes de la seva prosa narrativa. 

A mesura yue creixia l 'autoritarisme scali nià, la producció dramàtica queia 
en un conformisme can pobre d'idees com d'originalitat. Tocà fons en la 
immediata pre-guerra. Autors de primera línia, com Leonid Leonov, 
Conscancin Simonov i llya Ehrenburg, feren representar drames anodins i 
puerils. 

Naturalment, calia remuntar el pendent. En un dels primers replans 
trobem la comèdia Irkuukaia lstoria (Història d'Irkucsk), d'Aleksei Arbuzov 
(1908), representada a Moscou el 1959. Arbuzov ja no és jove i posseeix una 
tècnica madura; només cedeix al co explicatiu quan el forcen. Recorre a un 
narrador que intervé en l'acció, que fa preguntes. Els personatges parlen d'ells 
mateixos. No hi manquen els flashbacks. De vegades es cau en la voluntat 
d'edificar, de vegades l'autor es deixa anar en una poesia fàcil, però sovint 
fresca. La manera simple i lliure de concebre la relació amorosa, el sentit que 
s'atorga al treball, i al de la Jana en particular, coc plegat és nou. Els 
personatges i la construcció de l'obra manifesten un temperament dramàtic 
personal. 

La seva darrera comèdia, Moi bednii Mara/ (Romanç a Leningrad, 1965) 
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conegué un gran èxit arreu d'Europa. S'hi accentuen les caraccerísciques de 
la seva producció: habilicac de llenguatge i de construcció dramàtica, 
psicologia superficial i banal dels personatges, que coc sovint s'endiumenja 
amb la garlanda dels bons sencimencs. 

Sempre en venda (1965), de Vassili Aksionov, es recolza en la fantasia i el 
pintoresc. Però, en substància, aquesta no deixa els límits desccics que 
marquen el repertori soviètic més recent. 

Els úlcims cemps, al darrera de la producció literària, i acompanyam el 
cinema, la polèmica anci-scalinisca ha arribat al ceacre. Duram uns anys, es 
desenvolupà indireccamenc, renunciam als cernes polítics i a l'èmfasi en la 
lluita heroica. Hom es lliurà, en conseqüència, a un romanticisme crepuscu
lar, de dubtosa qualicac arcíscica, però cescimoni basranc fidel d'un escac 
d'ànim consagrat a retrobar alguns models de certesa, després del doble 
turment de l'estalinisme i la guerra: ral és el cas de les comèdies d'Aleksandr 
Volodin (1919). 

La comèdia de Tendriakov i Ikràmov, La bandera blanca, publicada el 
1962, però que encara no ha escar represenrada, aborda la qüestió de manera 
frontal (és aquesta, sens dubte, la causa del retard de la posada en escena). El 
jove Iarik es revolra concra el seu pare en descobrir que, no solament ha 
brandat la bandera blanca concra l'scalinisme, sinó que, més o menys forçat 
per les circumsràncies, ha craïc el seu millor amic i ha concribuïc d'aquesta 
manera al seu internamenc en un camp de treballs forçats. L'oncle Micia, 
alliberar després d'alguns anys, retorna revescic d'esperit tolstoià, disposar al 
perdó i a la comprensió (arriba a invocar la misericòrdia divina). Però el pare 
d'Iarik també ha hissat la bandera blanca davant els seus ideals, les esperances 
d'abans. Aquesta lassitud l'ha descruïc per dincre. I això, a Mi cia no li encra 
al cap. De molc cemps ençà somniaven en una nova màquina per piconar les 
carreteres: era la seva concribució a la marxa endavant. De primer, l'amic de 
Micia s'empara del projecte en profit seu. Després, rec definitivament les 
armes cot deixam aprovar un projecte concebut per aler i. Mi tia se'n va al nou 
treball d'enginyer de mines. Iarik i Nina continuaran una nova vida, d'on 
seran bandejades les infàmies i els dolors d'abans. L'esquema és més aviat 
pacècic, presencac en cermes encara ibsenians. Se situa sempre en el pla de 
l'enunciació, del cescimoniacge d'intencions, generoses, però feble i obcús en 
el nivell de la representació. 

Abans de morir, és a dir, l'any 1957, Pogodin mirà de renovar-se amb un 
drama sobre els efecces de l'scalinisme, Els oce/Lr negres, que es desenroclla en
tre el 1948 i el 1956. És curiós de conscacar que l'autor hi aborda remes nous 
del toc, segons les escrucrures i les psicologies de sempre, és a dir, per micjà 
d'un realisme socialista abocar a la satisfacció de eres exigències: una 
ceacralicac sòlida i tradicional; una finalitat didàctica (ni que sigui cimada 
d'uns mínims dialècrics); personatges negatius i positius callats a cops de 
destral. Cop de ceacre, al final de la funció, per castigar el mal scalinisca; 
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triomf del bon scalinisca, cornac dels camps amb el somriure dels màrtirs. El 
més sorprenent i divercic, en Pogodin, és el desvergonyiment del bon aucor 
de teatre, encarregat de rosegar el pa de la història per a l'espectador ignar. 

La gran tradició teatral russa experimentà un punt morc. Era i nev i cable. 
De la mateixa manera, la realització no gosa tampoc deslligar-se clarament 
dels mètodes del Teatre d'Arc. Però és també evident la possibilitat d'un 
futur despertar de l'ensopiment. 

Tenim, així i coc, en la vida del teatre rus contemporani, un episodi a parc: 
l'encisadora producció d'Evgueni Txvarcs (1896-1959) -sobrecoc amb El 
rei 1111 (1960), L'Ombra (1960) i El drac (1944)-, que reprèn el model ro
màntic de Tieck i Hoffmann per atènyer veritats lliures i universals, en el pla 
de la com un icac humana, per defugir les constriccions del realisme socialista. 
Txvarcs té una visió il·luminada i opcismisca de la hjscòria. El drac és el 
cocalicarisme i l'opressió, que Lanceloc combat per a l'alliberament dels 
homes. Per bé que no es destaquen de les formes habituals, aquestes «faules» 
acompleixen a la seva manera una elevada casca didàctica, amb originalitat, 
facilitat de moviments i frescor psicològica. 

El teatre xinès 

Des dels orígens, el drama xinès es manifesta en funció de l'espectacle i de 
l'actor (ja era així en la primera i rudimentària representació en honor dels 
difunts). Les característiques particulars evolucionaren, fins al segle passat, 
en formes més o menys idèntiques, en coc cas molc anàlogues. Fins i coc les 
manifestacions contemporànies tenen dificultats d'alliberar-se'n comple
tament. En un conjunt pensat per demostrar les seves capacitats, l'actor 
expressava el millor de si mateix com a cantor, acròbata, ballarí o mim, i 
concentra sobre la seva persona l'atenció general. A Xina, fins avui, hom 
anava més al teatre pels efectes que poden brollar d 'una trama brillant que per 
les seduccions del text. 

L'escudi històric ens mostra que l'espectacle xinès és un fenomen complex 
i únic, on la pantomima, la dansa, la música i el cant ocupen un lloc escollit, 
més o menys preponderant. Com a cal, aquest espectacle escapa a la nostra 
anàlisi, que segueix les per ges i corrents cí pics del drama europeu, en els seus 
desenvolupaments coherents, nascuts de tradicions que depenen unes de les 
aleres, d'un país a l'altre. Indubtablement, les tradicions i l'accualicac del 
teatre xinès constitueixen un fenomen molc important, però, al capdavall, un 
fenomen a parc; l'escudi del qual exigeix un conjunt de referències del coc 
estranyes a les que valen per al teatre parlat, fins i coc per al teatre musical 
europeu. 
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El desenvolupament aetual de l'espectacle dramàtic a la República Popu
lar Xinesa és força ample. El teatre parlat, de tipus europeu, roman com 
quelcom rar i no ha adquirir, fins al moment presenc, uns trets específicament 
propis, en el ple sentit del terme. 

El que més frapà el públic europeu duram les represencacions de l'Òpera 
de Pequín fou la manifestació poètica i figuradadel simbolisme representatiu, 
que fornia una visió general totalment inesperada. 

Els lligams històrics amb l'arc dramàtic japonès clàssic són evidents. Però, 
mene re en el no i elkaht1ki la significació religiosa sempre restapresenc,encara 
que més o menys dissimulada, en l'espectacle xinès, que gairebé sempre es 
basa en fones narratives, és el novel·lesc l'element predominam, amb la 
traducció d'una elaboració formal complexa i conc i nuada. 

Només molc recencmenc el novel·lesc, que era un fi en si mateix, per bé 
que indireccamenc expliqués sencimencs populars, ha cedit terreny a un di
daccismede «bons exemples», que proposa una comunicat d'emocions sobre 
la base de paràboles que il·lustren els actuals principis polítics. Aquest nou 
gènere no s'escà d'un cerc realisme, adequat per això als fins que hom proposa. 

En els segles posteriors a l'any mil, el gènere, al que donà un fort impuls 
el teatre de titelles i els joglars ambulants, experimentà una profunda 
evolució alhora que despumaven en una sèrie de riques creacions. Encre els 
segles XIII i el XIV (època Iuan), s'afirmà l'obra de Kuan Han-cx'ing. 
Després, a l'època Ming (1368-1644) s'estengué el teatre de Kao Ming, de 
T'ang Hsien-Tsu, de Hung Txeng, de K'ung Xang-Ien. A començaments 
del segle XX, hom construí teatres a l'europea, es van readmetre les dones 
sobre l'escena (1911), van desenvolupar-se escoles d'arc dramàtic soca el 
model de l'Escola de Pequín, hom creà cercles de difusió ceacral europea: però 
coc plegat es desenvolupa lencamenc. La modernitat constitueix, per al teatre 
xinès, una conquesta ben recent. 

La nova tendència s'expressava ja clarament a les obres de Kuo-Mo-Jo i de 
Tsao-lu-Lei /u(Tronada i pluja, 1933)-inserides encara en el quadre del 
ceatrecradicional,peròen tanc quecomponencsevolucius,el concingutde les 
quals abordava els problemes de la família i el matrimoni. Després de la 
Revolució, aquesta línia conegué un impuls renovat. 

Al drama en un acte Una dona dipt1tada, de Sun Iu, que li suposà un premi, 
l'any 1954, de la reviscaDrame, el problema de les relacions encre els homes 
i les dones, en el marc familiar tradicional, és tractat amb uns accents nous. 

D'aleres obres «parlades», és a dir, purament dramàtiques, evoquen 
l'experiència de la lluita revolucionària, com A través ck rim i 1111mtanye1, de 
Xen Xi-Tung, consagrar a la Llarga Marxa, en què participà l'autor; o la 
guerra de Corea: Camioners heroicJ de Huang Ti; o un problema de viva 
actualitat: L'aJJaig de Hsia Ien, que exposa el cerna del paper humà en 
l'edificació industrial socialista, amb els personatges indicatius i finalistes 
que exigeix un cerna semblam. 
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Tx'u lllan, de Kuo Mo-J o (1892-197 8) expressa el dramad 'una personalitat 
política il·lusrrada que visqué cap allà el IV segle abans de Crist. 

Pai Mao Nu (l.a noia dels cabells blancs, 1944), de Ho Txing-Txi i Ting 
li, la més cèlebre obra xinesa de l'última postguerra (representada per primer 
cop el 1944, s'escenificà després milers de vegades, fou portada a la pantalla 
i recencmenc ha fornic l'argumencd'un ballec),s'inspiraen el iangko, una nova 
forma teatral, barreja de canes i danses, elaborada en el Shen-si entre els 
soldats de l'exèrcit popular. Malgrat les novetats en estructura i contingut, 
aquesta obra conserva essencialment un caràcter d'òpera que l 'acosta al drama 
líric. És el testimoni indubtable i eloqüent de la Revolució i la seva raó de ser. 

Shaw 

El jove crític George Bernard Shaw (1856-1950) es convertí en apòstol de 
l' ibsen.isme: del pensament d'lbsen més que de la seva pràcrica rea r ral. I, com 
lbsen, simpatitzà amb el fabianisme, és a dir, defensà la necessitar p rocla
mada d'educar les consciències en els ideals socialistes. Esdevingut autor, 
abordà froncalmenc cerres situacions socials, gairebé sempre mitjançant 
l'escenari característic de les comèdies d'Oscar Wilde. Es presenta de grat 
davant el públic com a espantall d'ocells, brandant afirmacions demostratives 
d'una lògica coherent i cenyida, en esclats d' «enfanc terrible». Aposta 
obertamenc pel desig que experimenta el públic burgès de trobar sobre 
l'escena una realitat que es burla d'ell i sembla capgirar-li les convencions i 
les defenses de cada dia. Shaw vol de totes cotes fer-se consciència crítica, 
sabent potser que allò qualificat de «desplaent», amb el temps esdevé 
«plaent» i ben arribar. 

Les ironiesobercamenc revolucionàriesdeShaw esdevenen de mica en mica 
pacècicsdivertimencs. Les intencions ideològiques en nom de les quals escrivf 
deixen el lloc, en el millor dels casos, a la humanitat dels personatges. La 
sàt ira, malvolent tot just en aparença, hi reflecteix un drama i un patiment 
de vegades amb un deix de sinceritat, forade l'esquema polèmic on els hauria 
volgut encerclar. 

D'altra banda, amb les millors comèdies, Shaw ha jugat sens dubte un 
paper històric, sobretot en desemmascarar les hipocresies, gràcies a una 
observació que despulla i capgira principis ben establerts. Com Ibsen, encara 
que més agressiu i exterior. Brillant, sense penediments. 

L'espectacle que es muntà amb el títol de Dear Liar (Esc i mat mentider) i 
que utilitza la correspondència de Shaw amb una famosa actriu, aclareix els 
mòbils secrets de la seva vida i obra, sobre la qual havien llançat una cortina 
de fum les vel·leïtats reformadores i escandaloses. Cartes, diaris, noces 
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personals, vet aquí el perill per a coc aquell que gosa deixar-ne al darrera. El 
G. B. Shaw que coneixíem a través de les comèdies «plaents» i «desplaents» 
----<:àuscic, sí, però sempre en nom de la més severa i estreta de les morals, 
infatigable reformador i amonestador, ni que fos a rampells- se'ns mostra 
ben transformar en aquesta correspondència amb Mrs. Patrick Campbell, 
més despitregac; cosa que li escau d'allò més -segurament no és per no res 
que, a les carres, Mrs. Campbell no para d'anomenar-lo, familiarment, cloum. 
Hom no pot ni deu confondre l'home amb el seu arc ni amb la seva ideologia. 
Areni r-se a una immediata coherència fóra estúpid. Però cal que subsisteixi 
una relació essencial. Els preciosos elements que aquesta correspondència ens 
aporta sobre la personalitat de Shaw no poden sinó il·luminar-nos-la i, amb 
ella, no pocs vessants de la seva obra. 

l'actriu no desmenteix pas la seva repucació. Pèrfida, van irosa, mentidera, 
eixelebrada, decidida a no admetre a prop seu cap rival, entusiasta dels pa
pers que la rejovenien --a Pygmalion encarna una florista de dinou anys quan 
ja n'havia fer cinquanta-sis. No li descobrim cap imprevist, tan integrada 
com escà en el seu medi i la seva època. Ni la desfeta financera que li afeixuga 
la vellesa. Qui ens sorprèn i omple de malestar és Shaw. El seu comportament 
de vegades s'enfonsa en els viaranys del conformisme més trivial. Poc generós, 
no dubta de vantar-se de la riquesa que ha acumulat i que encara somnia 
d'incrementar. El sentiment que ha encobut envers ella no l'obstaculitza de 
retreure a la vella Mrs. Campbell la nefasta gestió dels seus cabals. Fins i tot 
en el més encès de la seva passió, mai mancaren les consideracions per ala seva 
esposa Charlotte, i mai no se sentí temptat de renunciar a les comoditats de 
la vidafami liar. lagelosiacé més a veure amb l'orgull mortificar que amb una 
revolta interior i espontània. D'altra parc, no el cega, quan l'èxit artístic i 
financer d'una de les seves obres està en joc. Sortosament, Shaw noes desprèn 
mai, en aquest conjunt de cartes, de l'humor irlandès: ni en les desgràcies més 
patètiques. Ni tampoc no oblida de representar els papers que, un rera l'altre, 
el sedueixen. L'apel·latiu de cloWtl amb què el gratifica la senyora Campbell 
en un ro entre irònic i afectuós, li escau com l'anell al dic. 

Els contingues polèmics del seu teatre, les acrituds rebels en la vida són 
pretexts evidents per al plaer de jugar i arreure, costi el que costi, l'atenció 
general (i, en aquest punt, ell sap perfectament què val un escàndol). 
L'ucopisme i el reformisme es limiten a una funció purament exterior: són 
moviments que, col·locant-se en aparença per sobre de coces les hipocresies 
socials, acaben per establir-ne les noves bases. I.a topada d'aquests dos 
egoismes confrontats segueix les lleis de les relacions de força. La celació 
permet d'afirmar-se al més forc, tant com en pot creure. Com s'esdevé amb 
la natura de les coses, l'actriu és la primera a brandar el ceptre. Amb el temps, 
passarà a les mans del dramaturg. El tempsésfacalment un desastre pera! destí 
de la dona. 

Per bé que situar en un període històric ben delim itat (els quaranta 
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primers anys del nostre segle), el xoc entre aquests dos caràcters es nodreix 
d'un conflicte més etern, d'una al·legoria que les vicissituds reals de la vida 
explicada peraquestepistolari fan més transparents: representació de la llu ita 
dels sexes, de l'amor-odi mutu. Fet i fet, hom cauria ben fàòlmenc en el 
dramàtic,semprequeels personatges no es refiessin delsencicde l'humor viu 
i càustic, per arurar-se a frec dels precipicis. El pensament i l'arcescan lligats, 
en ells, fins a assolir el nivell d'una afirmació social. Són plenamencconsciencs 
de la situació exacta i del paper que juguen, pec creure'n profit. De coca 
manera, no els encega l'struggle for life. Ben al contrari, saben comentat-se 
amb el deslligament necessari (considerem per exemple, el devessall d'imat
ges amargues i lluents de la carra en què Shaw evoca la socc i la morc de sa 
mare). 

Aquesta atracció recíproca, arribà pocsec al veritable amor? O es reduí a 
una admiració que no es permetia de travessar cerres barreres' De les 
revelacions d'aquest material es desprèn que mai no s'aboliren un cercs 
formalismes i distàncies, encara que hom remarca que el lligam sentimental 
creat acaba per influir norablemenc les dues existències. L'actriu havia de 
patir I'encisamenc de la intel·ligència de Shaw, però en un pla que depassava 
la vida íntima. Quant a Shaw, se socmecia a l'encís de l'actriu, coc guardanc
sedel trasbals que n'hagués pogut nàixer. Enaquesccas, com en canes d'aleres, 
s'ha constatat que la real icac poc esdevenir direccamenc un espectacle, sense 
cap mediació. Que el document posseeix una vi cal icac sovint superior a la del 
producte arrísric. La crònica no es caraccericza mai per un compromís 
personal conscient. Toc i així, el quadre resultant és d'una vivacitat singular. 

A Candida (1897), Major Barbara (1905), Saint Joan (Sama Joana, 1924) 
o Hartbreak House(La casa dels cors trencats, 1917), per citar les produccions 
més diferents i els resultats més segurs,els personatgessobreviuen de vegades 
a les idees que haurien d'exposar, el conflicte diverteix o commou malgrat la 
sàtira que hauria de contenir. 

La polèmica anti-vicroriana i, més directament, social, amb la incenciona
liratdedenunciar les hipocresies que emmascarenl'usura-Widower's Homes 
(Les cases de Widower, 1892)-o el comerç de la prostitució-Af rs. \\1/ arren's 
Profession (La professió de la Sra. Warren, 1898)-o fins i coc la bufoneria de 
l'heroisme -Arm.r and the Man (Armes i home, 1894)- han envellit massa, 
perquè hom ha anat més enllà; aquest fet encela el mordent de les obres; i els 
personatges són ja massa emblemàtics per convèncer-nos. 

De la maceixa manera, els grans frescos al-legòrics, com Man and Supennan 
(L'home i el superhome, 1903); o històrics, com Cassar and Cleopatra (1912), 
AndrodesandtheLion(Androcles i el lleó, 1913) hanperduc molraagressivirac 
satírica, i e'•; punrals conceptuals es podreixen cada cop més. 

Major Barbara responia a la intenció de desemmascarar la naturalesa i el 
poder dels fabricants de canons. Shaw ens en dóna un quadre paròdic, 
mostrant-ne el cinisme en una corba ben clara. Les oposicions amb què copa 
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J 'heroi «negatiu» --<l'entrada en Ja digna aristocràcia de Ja seva dona, després 
en els ideals «salucífers» de la filla Barbara, comandant de l'Exèrcit de 
Salvació, i a Ja fi en els ferms principis del promès de Barbara, jove professor 
de grec- de mica en mica es veuen reduïdes. No només el comerciant de 
canons es revela en definitiva el persontge més simpàtic i raonable, sinó que 
fa pols cocs els aguments que contesten el seu domini i l'orientació que 
confereix als desci ns del país.en escrecacorrelació am bels de la seva indústria. 
Hom podrà objectar que Shaw ens pinta aquest modern «príncep de les 
tenebres» per tocar «via fora» i cridar a Ja lluita. Podrem igualment adonar
nos que, a través d'una càustica observació, l'autor ha revelat simplement allò 
que s'esdevé en Ja nostra sociecac i el que veritablement compra al seu si. 

Amb Ja intenció de porcar més lluny Japcoblemàcicaibseniana, Ja comèdia 
de Shaw llisca imperceptiblement dins l'al·legoria, en Ja generalització dels 
ei pus (que voldrien esevenir models històrics, però que no aconsegueixen de 
fer-nos copsar la realirac que suposadament representen). Shaw prova de 
superar-se porcant el diàleg al fil d'una subtil ironia, que feia blanc a través 
d'unes afirmacions sorprenents. Cosa que confereix un cerc encís a l'espectacle, 
però sense aprofondir-ne o enriquir-ne el sentit, per bé que de vegades Ja bur
la arriba a Ja injúria. A l'època en què Shaw va escriure Major Barbara, resul
cava si més no escandalós d'afirmar el poder dels fabricants d'armes, de 
desvee llar Ja situació de dependència en què sovint es rrobaven els governs i, 
alhora, declarar impotents els esforços evangèlics de l'Exèrcit de Salvació, o 
de Ja saviesa humanista, o de la noblesa d'esperit. En aquest sentit, la 
polèmica escava servida. 

L'essència del teatre de Shaw és, creiem, la del diàleg socràtic, ben 
voluntàriament, o fins i coc el panflec swifcià, degudament vulgariczacs en 
periodisme de bona llei, més un cescimoni que una interpretació. 

A L'home i el mperhome, assistim, just en alçar-se el celó, a un conflicte molc 
greu entre Roebuck Ramsden, conservador fixar en l'esperit de 1830, ijohn 
Tanner, ric però animar amb una profunda «passió moral», aucor d'un 
Manual del perfecte revolucionari. ElsimpàcicTannerés, endemés, jove.elegant 
i solter. Al cap d'algunes escenes - per a general estupefacció, un cescament 
anomena els dos homes tutors d'una joveneca can ambiciosa com agradosa, 
Anne Whicefield- el conflicte s'atenua per desaparèixer. La mateixa 
polèmica, desenvolupada de manera can dramàtica, i en termes de contrast 
social, agafa deliberadament un to de comèdia, en la línia dels arquetipus 
d'Oscar Wilde. En subcància, la història es redueixalsesforçosquecondueixen 
brillantment Ann i la seva germana Violer a cloure cadascuna un matrimoni 

_inceressanc des de cocs els punes de visca. 
Violer es casa amb un jove americà gairebé milionari, cor i les prevencions 

del seu pare. Ann fa el ma reix -no sense dificulcacs- amb el revolucionari 
perfecte, el refinar Jack T anner, Ja major empresa del qual serà la d'asseure's 
als bancs del Parlament amb els seus laboris ces. Per ser exactes, diguem que 
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L'home i el superhome mostren una progressiva rendició de Tanner, l'home 
il·lustrat i sensible, als poders de la seducció femenina, malgrat la plena 
consciència de cauce en una veritable emboscada, de la qual l'única víctima 
serà ell. Els termes del joc còmic inclouen un brillant quadre de la vida social, 
constel·lada de personatges típics i d'exhuberants cops de teatre. No som 
gaire lluny de l'esquema plaurià, més si tenim en compte que hi ha un criat 
astut i bucleca, presentat soca els crecs del conductor. 

L'originalitat consisteix a convertir les dues noies en el pol d'atracció 
de l'acció; en aleres termes, asumir la iniciativa. L'encadenament de 
circumstàncies obeeix el seu voler i els homes s'hi adapten. S'arrapen a la 
defensiva, i després reten les armes. No és quelcom absolutament nou com 
a tema de comèdia, només que molt rarament ha es tac explotat de manera tan 
clara. 

Els nous temps s'acosten. En la representació, l'espectador no atorga gaire 
pes a la intriga, ni tan sols als personatges, que romanen uns plaents esbossos, 
nascursde l'esperit de l 'autor pera! seu ús personal. Allò que passa a un primer 
pla són, com sempre en Shaw -però més netament encara-, els elements 
i les voluntats ideològiques, encarnades per l'exaltació del filòsof, per l' home 
que es consagra al coneixement, és a dir, a la constant superació. D'aquí 
naixen força discussions, el suc de les quals és una impressionant barreja de 
doctrines a la moda al tombant dels dos segles, on Nietzsche es troba amb 
Spencer i Marx amb Schopenhauet. Tot se sacrifica a una «força vital» no 
gaire ben definida, de la qual la filosofia, és a dir, Tanner, és a dir, Shaw 
mateix, es fa herald i fidel servidor. Tot això, encara que Jack proclami la seva 
vol un car de recórrer a la raó per buscar i aprofundir sempre el paper de l'home 
en aquest univers d'obscures finalitats. 

En suma, els resultats de mig segle d 'experiències filosòfiques s'exposen 
sobre l'escenari, segons la tècnica pedagògica de les universitats populars. 
Allò més sorprenem -i que per a l'espectacle constitueix una raó suficient 
de ser-, és l'humor guspirejant amb què són presentades les lliçons per 
Shaw, la dialèctica que en magnifica els efectes sobre l'escena, i a vegades una 
autèntica passió moral amb què l'autor condueix les polèmiques ---e. tall 
d'exemple, vegeu el llarg parlament del diable sobre l'empenta de la hu
manitat a progressar, sobretot en el terrenys de la invenció d'armes letals. 

Emprant el pretext d'una viatge a Espanya i un atac dels bandits a la 
manera de Carmen (bandits organitzats en societat anònima, amb accions i 
dividends, ennoblits per altes finalitats polítiques) Shaw ens fa assistir a un 
somni de l'heroi. Jack Tanner es veu a l'infern, habillat de Don Joan. 
Ramsden, com el Comendador, se li afegeix. Nacucalment, les dades 
tradicionals es capgiren. Don Joan s'oposa a la sec de plaer i a l'amor de la 
bellesa, que governen l'infern sota la batuta de Sacanàs, «gran primer paper» 
Aspira a la contemplació cognitiva del paradís. Per contra, el Comanador 
baixa del paradís massa avorrit per divertir-se fort i ferm a l'infern. 
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Tema de discussions i llargs parlaments, el contingut dels quals ens 
sembla avui banal, per cal com ha escac assimilar fins i coc pels setmanaris 
d'humor, l'expressió teatral del qual, però, roman viva i espectacular, encara 
que la conversa tot just trobi la raó i la finalitat en ella mateixa. Acudits i jocs 
de paraules se suceeixen i acaparen tota l'atenció. Fa mig segle podien semblar 
revolucionaris, però avui ens semblaran sobretot de saló. El que més compta, 
certament, és l'art del diàleg, el contrapunt de les idees i la seva evidenciació 
per i per a l'escena. Cal, en efecre, no oblidar, que una opinió llegida i una altra 
dita sobre l'escenari tenen un pes específic ben diferent. Gairebé mai 
trobarem un tearre tan eloqüent com el de L'home i el I1tperho111e, sobretot en 
el context d'un somni. 

Shaw basa tota la creació dramàtica en trets polèmics molt vigorosos (i 
passablement revolucionaris per a l'època). Els temes que l'animen es li mi ten 
quasi sempre al domini de la pura contingència i amb moltes dificultats 
arriben a l'aprofundiment. 

Escaven pensats per armar gresca i soroll i s'inscriuen, doncs, en un brillant 
repertori. Pyg111a/io11 (1912), una sàtira agressiva contra els prejudicis de 
classe, esdevé avui dia una comèdia musical, tituladai\.fy Fair Lady, que di
vertí els públics de les capi rals anglosaxones durant anys i més anys, sense 
sospitar de la intencionalitat subversiva. 

Les Co111èdie1 de!plaent1 i les Co111èdieJ per a puritam perden tots els atributs, 
per convenir-se en purs i simples exemples d'agradosa comicitat, que no 
conserven sempre la frescor original (cosa, d'altra banda, força infreqüent). 
Potser, i ben a desgrat seu, el veritable Shaw, el Shaw encara viu, no és el 
sarcàstic, sinó el líric. 

Santa joana, inopinadament, ens sembla avui una obra patètica, on l'autor 
acarona una fràgil criatura humana, a la qual li acorda les qualitats de la 
franquesa i un coratge impàvid contra les hipocresies, les cruel tacs del medi, 
contra un món que s'alça en contra seva i on, no obstant, cal actuar. Moltes 
Joanes d'Arc han cremat a la foguera del teatre, d'ençà que a la fi de l'últim 
segle hom descobrís i publiqués les actes del seu procés. Entre les desenes 
d'escriptors que se'n serviren, per exposar en termes dramàrics una visió i una 
concepció del món,cap no assolí enterament els propòsits, eret de G. B. Shaw. 
I per una raó que poc semblar absurda, traetant-se precisament del nostre 
autor: cap no se sentí tan lliure com l'irlandès de traccar el tema i el 
personatge, és a dir, de posar-se al seu servei, en comptes de servir-se'n. 

El molt llarg prefaci, de la mateixa manera que alguns arravataments (en 
parlar l'autor en primera persona) no permeten dubtar del fet que Shaw 
pretenia urilitzar la figura de la santa per comunicar-nos mil coses, alguna 
més justificada que altra, amb un esperit pamfletari . Però, a la pràctica, 
aquestes intencions no pesaren excessivamet sobre la ploma: a tot estirar, li 
permeteren d'aclarir el moment històric i el pes efecciudecerces institucions, 
soca una forma que, paradoxalment en aparença, és seriosa quant al fons. En 
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aquesta obra, la vida i la natura, cal com la santa les fa aparèixer (els aleres 
personatges amb prou feines són reflexos per fer-nos entenedor el què de la 
seva aventura), retornen imperiosament al lloc central en la poesia dramàtica 
de Shaw. Amb rota la nuesa documental, les actes del procés ens restitueixen 
sense embuts l'esperit de Joana. En efecte: oferiren aludmilla Pitoeffl'ocasió 
d'un espectacle interpretatiu d igne de tota memòria; a Dreyer, les imatges de 
la seva pel·lícula. 

En l'obra de Shaw, poca cosa perd en autenticitat. Sens dubte poden 
distreure les fletxes divertides, però tanmateix inofesives, que etziba als 
anglesos d'antany i del seu temps. Segurament, algunes digressions 
polèmiques, amb els arguments fonamentats en la història, ens forcen a la 
reflexió. Però res no enfosqueix la lluminosa imatge de l'aventura de J oana. 
Ben al contrari, el dens fresc dels personatges i del món de què sobreïx, li 
donen un relleu corprenedor. Hom veu la joventut i la puresa en llu i ta contra 
tot i no retre's sinó momentàniament, per ral de renéixer a una vida nova. 

La fatídica expressió final: «Oh, Déu meu, que has fet la terra ran bella, 
quan serà que voldrà rebre els reus sanes?» aclareix l'aventura humana d'una 
revelació interior, que l'omple de significança. 

Priescley 

Les nombroses obres deJohn Boyncon Priesrley (1894-1984) conegueren 
un gran èxit entre els anys trenta i cinquanta. Tocaven remes dels més 
diversos gèneres, del negre a l'anticipació, de la merafísica del temps i els 
sentiments a la comedy o/ mannm (comèdia de costums). Reeixí sobrecor en 
aquest darrer gènere, per les implicacions entre humorístiques i nostàlgiques. 
Una de les millors produccions fou Musical Night (Música nocrurna, 1950), 
que es basa en la noció científica del temps pel plaer de contemplar-se després 
en una perspectiva de miralls esparsos. Hi usa el concepte de fatalitat amb 
formalisme, com un leitmotiv musical. Els contrasts violents entre llum i 
ombra que l'obra projecra sobre la si cuació social no obsraculi czen l'aven cura 
dramàtica, que adopta un posat familiar i reposat. 

Els «angry young men» 

El brillant estudi dels costums és el eret característic i la constant exigència 
de l'escena de Londres. Es tracta d'un corrent creatiu que fins i coc recolzen 
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les qualitats particulars de l'actor anglès, nascut sota el signe del «wit» 
shakespearià. 

Look back in /\nger(Mirant enreraamb ira, 1956), deJohn Osborne (1929) 
representa un exemple ja clàssic d'aquesta manera particular, que n'explica 
l'èxit. En tant que document sobre cerres crisis passavolants i inofensives, i 
des de l'angle dels costums, l 'obra inclou un cert valor històric, especialment 
pera! públic anglès, tot presentant un punt d'interès remarcable. L'atmosfera 
que es crea en !"ambient de la casa de pisos de la província anglesa, no és de 
cap manera nova. De Strindberg a Sartre, els sentiments obsessius que brollen 
entre els personatges, lligats els uns als altres per un destí indefugible, es 
troben en la base d'una tensió dramàtica de gran efecte. Canvien aquí les 
dades i les referències exteriors, i naturalment els objectius de la polèmica. 
Les potencialitats dramàtiques són virulentes i John Osborne sap jugar-hi a 
la manera més tradicional, sense escar-se del happy end. En baixar el teló, la 
revolució s'acantona al saló. El rebel va a cal barber. Aquell Jimmy 
inconformista i autobiogràfic fins al moll de l'os, fa de· tot per mostrar-se 
desagradable, però no acaba de manegar-s'ho. Més que els materials patètics 
i dramàtics, més que allò que l'autor pretèn denunciar, són determinades 
embranzides de la imaginació, o un cert humor subtil, el que ens atreu. 
Osborne va entreveure el punt d'impacte de la crisi, comprengué com les 
opressives relacions de classe sacrifiquen, neguen, la personalitat; però s'aturà 
prudentment a la baixa mar, no sense lliscar sovint pel pendís d'un confor
table manierisme. 

Durant alguns anys, Osborne fou el símbol d'una generació que 
s'escarrassava a retrobar una consciència real, a refusar el passat. Epitaph for 
GeorgeOillon(Epitafi pera Georges Dillon, 1958), escritencol·laboracióamb 
Anthony Creighton, no aporta res de nou quant al tema i la manera de tractar
lo. Els mons dels fracassats i dels petits burgesos topen per tal de perpetuar 
el contrast entre la fe en les aspiracions artístiques frustades i la mesquinesa 
ofegadora d'una vida sotmesa a la implacable rutina, privada dels recursos de 
la fantasia. La revolta del fracassat es revela romàntica i ingènua, per molt que 
es proclami llibertària i cínica: es nodreix de complexos de culpabilitat, 
d'actituds masoquistes i d'innocents bravates. Tanmateix, George Dillon, el 
fracassat, ja ni es revolta. És prou agressiu per viure com un paràsit, de gorra 
d'una família petit burgesa i aprofitar-se de la feblesa de la mare de família, 
que l'utilitza per emplenar el buit sentimental deixat pel seu fill, mort a la 
guerra. L'acció dramàtica el veu cedir progressivament a les necessitats de la 
vida, a tot allò que considera els pitjors compromisos. Caldrà la tuberculosi 
i diversos mesos de misèria per fer-li acceptar a la fi les proposicions d'un 
aventurer del món teatral, que r' r,resenta una de les seves obres, però només 
a condició de modificar-ne el sentit fins a l'alteració profunda. Altre cop la 
traïció dels ideals. 

A The Entertainer(Còmic, 1957),John Osborne bastí un personatge de 
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cantant de muJic-ha/l, cansat, que s'esmuny cap a la decadència final. J a no hi 
ha lloc per a aquest art, per a aquesta mena de còmic. Els més joves acaronen 
el somni d'evadir-se a l'estranger. Aquesta trista sort encarna el declivi de 
l'imperi i la grandesa britànica. La intenció de descriure clarament una 
situació històrica i, després, psicològica, és assolida per l'autor en alguns 
moments, entre d'aleres coses perquè el quadre es recolza en una original 
conscrucciódramàcica, en l'estil del mu.sic-ha/1, amb alternança de cançons, de 
sketches i monòlegs. 

Luther(l962) no es destaca pas gaire del model de biografia a contraclaror, 
que forneix el Galilei de Brechc, on l'heroi és situat en unes proporcions més 
justes a través del recurs a decalis brutalment realistes (aquí, la difícil digestió 
de Luter), i a una psicologia que refusa coc endiumenjament, per cenyir-se a 
una veritat històrica. Obra hàbil i ben feca des de cocs els punes de visca. L'èxit 
domèstic d'Osborne: vec-ací la força de les coses. I aquest èxit serà buscat 
sense treva, amb una evident intel·ligència. Allò que més trobem a falcar és 
l'estímul d'alguna justa revolta.L'ofici ocupa el seu lloc, ofici que, tanmateix, 
creu molc bon profit de la primerenca actitud. 

Inadmissible Evidence (Evidència inadmissible, 1964) és sobrecoc una gran 
ocasió de lluïment per al procagonisca. També és la cerca constant d'un 
llenguatge parlat, sorprès en les innovacions reveladores. Més secundàriament, 
la condemna sense apel·latius, sense cescimonis de descàsrec, de la middle dass 
i el seu mode de viure. El protagonista n'és el «signe manifest». El seu 
repapieig ininterromput segueix les etapes d'un esgotament progressiu, 
d'una desagregació interna que l'enclou pet a sempre més en un estac veí de 
la tomba. 

El 1966, Osborne presentà un remake, en un estil modern, de Ja comèdia 
de Lope de Vega, La n01Jia salisfecha, traduïda com a A Bom,d Honoured (Un 
deu ce pagar). L'operació d'Os borne és semblant a bastament amb aquella que 
exercí, simultàniament, J erzy Grotowski amb El príncipe constante de CaJ. 
derón. Grocowski posà en escena una síntesi del rexc original, accentuant-hi 
els trets de naturalesa antropològica, és a dir, les relacions sado-masoquistes 
connectades a una situació mítica. El procediment de Grotowski reeixí 
plenament, per tal com es recolzava en una precisa visió de l'espectacle. 
Osborne aïlla els passatges més reveladors del subconscient que presenta 
l'original, i els porra fins a l'exasperació sexual més desenfrenada, com si hi 
hagués un pressentiment de Sade. És tracta, d'altra banda, d'un sado
masoquisme travessat de joiamística,caracrerísticde l'obsessió religiosa. Del 
pecat més desbocar en la imaginació fins al penediment assolit en 
l'auroflagel-lació. La representació no manca de rigor ni teatralitat: espor
gant-ne el diàleg original, posa al primer pla una violència poderosament 
dramàtica. 

Darrerament, Osborne ha produït dues comèdies del mateix gènere: 
Present Time (El temps present), i Amsterdam Hotel. Dos dibuixos de cercs 
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medis socials, típics del Londres contemporani. El sentit dels personatges i 
la situació dramàtica contribueix a un tractament cemàcic d'acord amb els 
cànons tradicionalment acceptats en matèria d'espectacles. 

D'orígens obrers i formació marxista, Arnold Wesker (1932) ofereix, en 
els eres primers drames que ha estrenat, el quadre canviant d'una evolució 
interior. La primera data dels esdeveniments represencacs és el 4 d'octubre de 
1936. La darrera, 1959. 

Les eres obres (creades en el 1959 i 1960) ponen círols al·lusius: Chickm 
wup with Barley (Sopa de pollastre amb ordi, un plac que salvarà un dels 
procagonisces de la morc), RootJ (Arrels, les que els pagesos haurien de servar 
enfonsades en la cerra); l'm talking aboutjerma/em (Parlo de Jerusalem: és a dir, 
de la ciucac ideal, del mateix ideal que hom proposa, que orienta la vida d'un 
però acaba per destruir-lo). 

Weskercol-loca, al bell mig de la història, un grup de proletaris israelians 
que viuen al Wesc End; en concacce amb una família de pagesos gal·lesos 
m i e jançanc l'amor que s'esbossa em re el més jove dels londinecs i una jove que 
ha vingut a servir a Londres. Els afers privats depenen esrrecamenc dels 
esdeveniments històrics, sigui perquè els determinen, sigui en raó de la 
consciència política que inspira la vida íntima de la família, tot donam-li un 
fesomia particular. El 1936, els Kahn són comunistes i participen ardorosa
mem en la lluita contra el feixisme, en l'agitació sindical. Un dels seus joves 
amics se'n va a Espanya amb les Brigades lncernacionals. Per a ells és palès 
que la fe cima l'avenir, i semblen posseir plenament el coratge per conquerir
lo. A poca poc, al fil dels anys, les circumstàncies s'encarreguen d'encelar-los 
les il·lussions que, a cops de realicat, cauen a trossos. En sis anys de guerra, 
del l 939al 1945, l'amic combatem a Espanya s'adona sobre el terreny de qui 
són els camarades de classe, on es dirigeixen al capdavall les seves aspiracions. 
Abandona el Partit i intenta una experiència basada en les formes utòpiques 
de socialisme, a la William Morris, destinada cambé al fracàs. La família 
pagesa dels Bryanc no ens ofereix unes millors perspectives, sinó una 
existència sense cap mena de llustre, encre creixencsdificultatseconòmiques. 
El fresc que ens presenta Wesker sembla ben trisc. Però aquí i allà quelcom 
l'il·lumina. Quant, a la fi de la segona obra, la jove Bryanc, desesperada per 
un amor perdut, sem que a la fi poc explicar-se, que a la fi pot «parlar». O 
bé l 'amor em re Dave i Ada, que resisteix cots els turments i serva la puresa. 
O fins i coc la figura de Sara Kahn, intrèpida en la lluita en favor del socia
lisme fins a la vellesa, malgrat les amargors, les misèries, les craveces de la vida 
quotidiana. A ella devem l'afirmació que, qui sap, serveix de cloenda: a cada 
generació s'esfondren els ideals, però cada generació viu d'ideals. 

Arnold Wesker persegueix el seu fi amb fidelitat, sense entretenir-se en 
reminiscències, sense cap incercicud. El pum de parc i da rau en l'observació 
minuciosa i acenca (començam pel llenguacge) dels medis pagesos i obrers; 
per a ell és una casca bona de porcar a cap, d'acord amb la seva experiència 
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personal. Al llarg d'un camí individual, aclareix un procés històric i una 
veritat moral, sense amagar mai les inrencions, sinó romanem objectiu, de 
manera que equilibra les ronalirars, les joies i els parimenrs, els ideals i les 
desil·lusions, les victòries i les desferes, per deixar en el magma original el cor 
de l'individu, i refusar d'operar-hi canvis. La formadramàrica no trenca pas 
amb el passar. Això no obsranr, es revela viva, de cap manera forçada. El que 
compra és l'esrricca versemblança dels diàlegs i els personatges, d'on brosra 
el drama que oposa la volunrar revolucionària d'una classe al curs històric que 
l'escanya. 

Les aleres dues obres, Tht Kitchen (l.a cuina, 1961) i Chips with Everything 
(Parares fregides amb tor, 1962) es proposen la descripció verista d'un indret. 
En el primer cas, la cuina d'un gran resraurant; en el segon, un centre 
d'inscrucció de la RAF. 

Com era de preveure, l'aucor es proposa la condemna d'un sistema -ja 
militar, ja professional- on hom suprimeix pràcticament l'individu. Som, 
en aquestes obres, al cas límit d'un reportatge escènic, un xic impertinent, 
però escric de manera hàbil i segura. 

A TaJteof Honey (Un gust de mel, 1958), de Shelag Delaney (1939), amb 
prou feines si s'allunya de l'esperit rebel d'Osborne, per bé que el rema i 
l'esrruccura manrenen erers propis. L'acció es desenrotlla en el nostre remps, 
en el barri industrial d'un gran porr anglès. Una mare i una filla nos'enrenen 
i s'estimen de manera discontínua i tempescuosa. Massa ocupada a empaitar 
els homes i, a través seu, els recursos, la mare no dedica a Jo, la filla, més que 
atencions formals, i s'apressa a abandonar-la cada cop que en ré l'ocasió, per 
divertir-se. Desesperada i sola, Jo es dóna a un mariner negre, un flirr 
passacger. Transcorre la nir de Nadal, menrre la mare ha sortir amb un dels 
seus «amics» disposada a casar-s'hi. Jo troba un alcre home, un homosexual 
que voldria rehabilitar-se i es manifesta disposar a fer-se càrrec i reconèixer 
el fill que ella espera. Però la jove no experimenta envers ell més que un 
senti maner amical, i hi refusa. Menrresrant, l'amic madur ha deixar la mare, 
i roma a casa. Després de superar el primer cop de la nova que el fill esperar 
és mig negre, decideix d'assumir amb encusiasme el paper d'àvia, cosa que 
arorgaa la filla confiança en la vida. Tocs plegats, aquests personatges bramen 
i remuguen, esbossats de manera colorista, lleugerament escandalosa i 
assaonada amb humor. Però, en substància, el drama resta llacrimós, com en 
Dickens. De cora manera, algunes noces d'ambient són força divertides, 
copsades a través d'uns personatges, en general, ben rraccars. 

La preocupació de basrir una obra que tingués les qual i rars necessàries per 
inreressar preval netament sobre les al tres i mencions de l'autor. E l personatge 
de la jove ens deixa enrreveure el seu secret propòsit: com a Osborne, està fer 
de viva impaciència, de pessimisme congènit, d'esquizofrènia, que s'exasperen 
fins a picar amb el cap els murs escrosconars de l'edifici moral, seu de la 
societat de la qual Shelag Delaney forma part. 

95 



John Arden ( 1930) que, en aquest panorama, ocupa un lloc a parc, reprèn 
les escrucrures ibsenianes, és a dir, realistes, amb un rerafons d'ordre pro
blemàtic, que malgrar roc romandrà obert, objectiu, sense proposar mai cap 
solució. 

Live Like PigI (Viureu com porcs, 1958), Sergean/ M,agrave'J Dance (La 
dansadel sergent Musgrave, 1959), AmJJtrong'J LaJ1Goodnigh1 (El darrer adéu 
d'Armscrong, 1964), arranquen d'un cerna ben definit, una construcció 
dramàtica clara, un diàleg i uns personatges estableres amb rudesa. Arden no 
cern de semblardesplaent. Quelcom de massa apocat, massademoscrariu, una 
honestedard' exposició que sovint frega l'aridesa, impedeix les primeres obres 
d'allunyar-se de roca vel·leïtat. Tal com s'expliquen, les seves intencions, 
d'alera parc admirables, no trobaran pas una audiència ni, per descomptat, 
seguiment o comprensió. 

El moviment irlandès 

La revolució per a la independència irlandesa, el 1916, tingué el seu 
intèrpret amb Sean O'Casey (1883-1964), a l'escena de J'Abbey Theacre. 
O'Casey provenia de les classes populars i les seves experiències eren les d'un 
proletari. Prengué consciència de la seva pertinença al poble irlandès i 
n'expressà les exigències i necessitats en el pla moral i social. Els seus 
personatges semblen, de primer, ensopir-se i cedir a l'acceptació, com a 
normal, d'unes condicions estretes, unes perspectives sense esperança, on 
l'horitzó de la llibertat és esborrar. De sobre, la lluita social els inflama i els 
arravata. Es desvetlla el vell esperit irlandès, carregat del sentit de l'heroica 
abnegació. 

TheShadowofa Gunman (L'ombra d'un franc tirador, 1923),junoand 1he 
Paycock (Juno i el paó, 1924), The Plough and theStar.r (L'arada i les estrelles, 
1926), \Vithin the GateJ (Darrera les portes, 1926), The Star Twim Red 
(L'escrella esdevé roja, 1940), Red Rom/or Me (Roses roges per mi, 1946), 
poden ser considerades els testimonis vivents d'una fase de lluita exterior i de 
trasbalsos interiors. 

La nació va aclarint la posició política i, ensems, instal·la la seva estructura 
social i religiosa. Diversos corrents treballen en una mateixa direcció, però 
d'acord amb mèrodesdiferents: els ca còlics i els procestants,els liberals i els 
progressistes. Sean O'Casey observa la realitat del seu temps, amb l'escrúpol 
de J'objecrivicar (almenys fins que adopta una posició ben precisa, com es 
palesa a L'eJtrella eJdevé roja), i n'informa amb toca integritat. Ben sovint, al 
servei de la revolució hi ha uns esperits febles o absurdament egocèntrics. 
Tant se val, sempre que compleixin amb el destí històric i trobin ressò al si 
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les passions humanes. La manera d'O'Casey és plenament reeixida quan 
defuig les suggesrionssimbolisres i fanràsriques, per cenyir-se a les experièn
cies directes, com en les primeres obres, on el deseiximent de l'observador 
s'obté per mitjà d'un llenguatge dens, un humor agressiu i un clar sentit de 
les limitacions, de vegades g reus, que cadascú troba en si marcix. 

El Sean O'Casey de P111ple Drm (La pols porpra, 1945), de Oaks Lives and 
latJe11der (Fulles de roure i espígol, 1947) i The Biihop'1 Bonfire (La llanterna 
del bisbe, 1955) ens ofereix un saborós quadre de la vida irlandesa, amb rocs 
satírics i una aguda descripció dels costums socials. 

Som al límit de la farsa pagesa, caricaturesca, però tractada, és clar, amb 
dignitat d'estil i finesa d 'observació. 

Cock-a-Doole Dandy (Gall gallejador, 1949) perpetua la polèmica contra 
els filisteus i els puritans, en funció d'una nova troballa escènica: un gall 
deforme que, de ranc en tant, engega un triomfant quiquiriquic i serveix 
d'esquer per a una cacera de bruixes, tractada en un pla còmic. El llenguatge 
es nodreix de saba irlandesa i també respon a uns erers propis. La sàtira esdevé 
burlesca, no ran violenta i sagnant com en la dramatúrgia revolucionària 
anterior. 

D'altres problemes agiten ara la nova generació d'intel·lectuals, en relació 
amb l'estadi més avançar de l'evolució polírica. la lluita del Sinn Fein 
(«Nosaltres Sols, és a dir, les forces de la independència nacional), que porra 
l'any 1921 a l'Irish FreeSraresemi-independenr i, molt més card,en el 1932, 
a la formació de l 'actual República Irlandesa, no és pas una experiència 
acomplida. A la seva ombra, es constitueix un nou moviment revolucionari, 
que reivindica l'interès d'Irlanda per la regió que roman oprimida sora 
dominació britànica, per ral d'assolir una completa independència, moral i 
política. 

Brendan Behan (1923-1964) a porra nova saba a l'epopeia nacionaI irlan
desa. Per la causa de la unitat total d'Irlanda, passà onze anys en una presó 
anglesa, on l'havien tancar per acrivirars revolucionàries secretes. La beguda 
es convertí en la seva evasió. En les seves obres, Behans'inspiraenexperiències 
directes. Peròdepassafàcilmenrel facror personal. Laqualcosaensaporca una 
gran vivacitat en la representació, extraordinària per la veritat dels detalls i 
del lleguancge, malgrat l ·obediència a les lleis de construcció dramàtica (no 
hi manquen les frases i rèpliques en gaèlic). Behan organitza uns dons 
personals d'observació realista en un con junc coherent, en un mosaic del qua.l 
es destaquen amb claredat els personatges i les seves crisis. 

The Q11are Fellow (Carn de forca, 1956) ens mostra les interioritats d'una 
presó, en la tensió que precedeix i segueix l'execució d'una pena capital. 
l'únic que no arriba a aperèixer és el condemnar. Però l'atenció de tots es 
concentra en ell: dels presos als guardes, del botxí a dos menors d'edat que 
purguen penes lleus. S'hi escola rambé l 'eco llunyà d'una presó de dones. 
Brendan Behan aprofita el directe coneixement que té d 'aquest medi, per 
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presentar al viu un llenguatge, uns tipus, una inquietud, fins i coc els 
escrúpolsdeconsciènciadels personacges(els quals, això no obstant, serveixen 
en darrer excrem la voluntat del dramaturg). Naturalment, aquesta anàlisi 
incisiva engendra la pietat envers el patiment i la desgràcia, el terror i 
l'abjecció. El cinisme aparent de la parla deixa transparentar els drames 
personals de casdascú, a través d'un ceixic de records i cançons, de realicacs 
envilidores i de petites, absurdíssimes esperances. Hom pot dir que no hi 
tenim protagonista. Un petit grup viu el ritme opressiu de la progressió 
dramàt_ica nada d'un esdeveniment central; condemnats a descobrir la seva 
desolació interior, deixa veure l'única elecció que permet el breu circuit de 
l'existència: ser oprimit per una societat o rebel·lar-s'hi perquè us aixafi, us 
humiliï, us anorreï. 

The Hostage (L'ostatge, 1959) reprèn directament l'univers i els temes del 
Sean O'Casey de L'arada i l'estrella, rot concentrant-se en un grup de revo
lucionaris, en un moment crític de la lluita. La «pensió» -és a dir, l'esbós, 
més aviat clarament indicat, d'una casa de barrets- reuneix prostituts i 
prostitutes, revolucionaris fanàtics i revolucionaris sentimentals, que provenen 
de les classes més diverses, antics combatents i joves rebels. Els ajunta l'odi 
franc als anglesos. Al cap de poques hores, els anglesos detindran un 
adolescent, terrorista de i'IRA (el moviment que vol incorporar a L'Eire els 
sis comtats del nord, encara en mans britàniques). Els caps de i'IRA segresten 
un jove soldat anglès, el porten a la pensió i li fan avinent que s'ha de 
considerar ostatge. Un rera l'altre, moriran rots dos. L'anglès, envoltat de la 
simpatia general, i després que una jove servent se li hagi ofert: fora de 
l'embolic, semblen apel·lar, amb els seus sentiments, el depassament de rocs 
els conflictes en una nova humanitat. Nombroses cançons s'intercalen en 
l'acció, patètiques o humorístiques. La comèdia musical agafa aquí un 
caràcter d'actualitat i ateny una expressivitat que no necessita relacionar-se 
amb arquetips, per cal com s'inspira en una tragèdia sense catarsi, en un 
esqueixament, i així i toc s'il·lumina d 'esperança, mentre, sense obstacles, el 
contingut dramàtic arriba a l'espectador. 

Formes del ceacre d'agitació 

Al marge de la lluita política, hi ha hagut formes molt variades de teatre 
francament compromeses amb plantejaments radicals. En bona part, van ser 
experimentades durant els primers anys de la Revolució Soviètica. L'estiu de 
l'any 1920, sortiren a les places de Moscou i Leningrad grandiosos espectacles 
dirigies per Nicolas Evreinoff (1879-1953), i d'altres realitzadors, on hom 
evocava les fases hiscòriques de la lluita de classes, d'ençà d'Esparrac, o bé les 
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més recencs etapes de la conquesta del poder pels sòviets. Milers d'intèrprets 
hi participaren, ajuncats en grans cors, amb un movimenc de masses de valor 
simbòlic. 

Aquells mateixos anys, petits grups s'escampaven arreu de Rússia-en un 
tramvia, un edifici públic, un pati-per represencar breus sketches destinats 
a popularitzat les consignes del parcit: era el teatre d'agitació. Les formes 
d'aquest gènere es troben al si dels partits comunistes, en els moments de 
tensió revolucionària aguda. Se'n desenvoluparen de semblancs als països 
colonials o semi-colonials. 

Mauricio Magdaleno, un mexicà d'orígen indi, fundà el 1932, amb Juan 
BustilloOro, el Teatro de ahora (Teatre d'ara), represencanc Trópico, un drama 
que reflectia la condició dels pagesos jornalers i els proletaris, o fins i coc 
EtnilianoZapata, un episodi de la vida revolucionària. Un teatre de reivindi
cació ami-colonialista i ami-imperialista, que precèn ser característic del 
Tercer Món, aparagué aviat, per exemple a Brasil (les peces de Gianfrancesco 
Guarnieri), i a Algèria (les de Kateb Yacine). 

Temptatives fins aquí isolades, volgudamenc rudes i didàctiques, han 
tingut la seva importància en el marc d'iniciatives teatrals autòctones i de 
vegades es revelaren decissives pera! desenvolupamenc cultural. Hi cornarem 
a la fi d'aquesta obra, en el capítol dedicat, precisamenc, al Tercer Món. 

La tendència ex.iscencialisca 

Als creadors protagonistes de la culrura francesa fins a la Primera Guerra 
Mundial va seguir una generació que es limita a desenvolupar uns temes ja 
presencs, tot posant-los al dia, i de vegades operant-ne un redescobriment. 
L'assimilació cultural esdevé la seva força, el seu recurs, certament secundada 
per la capacitat d'adaptar el vell, en una perspectiva històrica i operar-hi 
confrontamencs inèdits i interessancs. Per exemple el surrealisme i Malraux. 

Hom exaspera els temes del romancicisme alemany. Hom vulgaritza 
Nieczsche i Freud, el leninisme i la màgia. Jean-Paul Sartre i Alberc Camus 
obren el marc d'aquesta activitat reflexiva, justificada en tant que desplaça 
l'accenc d'una forma a l'altra, és a dir, estimula una fonc de pensamenc per 
treure'n deduccions pròpies de maneres de veure i realitats que ja no són les 
originals. En aquesta circumstància, el procés s'aplica a la fenomenologia de 
Husserl, a la filosofia existencialista de Jaspers i de Heidegger, de les 'quals 
hom fa un instrument aplicable a les realitats de cada dia, reproduïdes sobre 
l'escena. 

A les seves nombroses i complexes obres,Jean-Paul Sarcre (1903-1980) 
elabora una filosofia no sempre original, però que sap trobar, gràcies a un cerc 
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estil, la via d'utilització (hi aplica alhora remes originals i d'aleres manllevars). 
Endemés, confronta aquesta filosofia amb els fets històrics contemporanis, 
coc servint-se de la doctrina com d'un micjàde coneixement, per verificar-ne 
després la validesa en contacte amb el seu objecte. Toc plegat el porca a una 
evolució que es vol positiva, i mira de progressar buscant el diàleg amb les 
aleres doctrines, històricament actuals. Es dirigeix, d'aquesta manera, no 
envers la síntesi - irrealitzable per aquest camí-, sinó cap a una operació 
típicament sincrètica. Caracrerísrica específica de la seva generació, d 'altra 
banda. Pel que fa a la següent, veurem intervenir-hi noves circumstàncies, 
lligades a una crisi més accentuada, és a dir, tràgica, que desembocarà en el 
gaullisme. 

La mediació operada per J ean-Paul Sa.rere sobre l'escena,entre l'especulació 
filosòfica i la realitat quotidiana, té precedents en una tradició que comença 
amb Hebbel i passa per lbsen i Srrindberg. Per a aquests dramaturgs, es 
tractava més que res d'una osmosi, d'una estimulació exercida pel pensament 
filosòfic. Efectivament, en ells el pensament filosòfic coc just es filera 
indirectament. Ben al contrari, Sarcre en creu conclusions directes en el pla 
dramàtic que poden semblar força inèdites, però al cap i a la fi es revelen 
artificials. 

Charles Dullin fou el primer a posar-lo en contacte amb l'escena. Muntà 
la seva primera obra, Les mosque¡, el 1943. Sarcre hi reprèn el mite dels 
Arrrides, en parc sobre l'exemple de Giraudoux. Hi introdueix un element 
estrany, l'aparició i la desaparició de les mosques, en un sentir simbòlic. 
Sarcre exposa el mire i les peripècies a la li um de la seva filosofia, coc conferint
¡¡ una dimensió poètica, adequada per fer del seu sistema epistemològic 
quelcom de cearral i evident. 

Aporta tancada, representada un any després, el de l'alliberament de París, 
s'acosta més a les seves millors novel·les, per la qualitat dels personatges i el 
seu món interior: es tracta d'una concepció burgesa a la deriva, d'una moral 
esmicolada. En un llarg acre, Escelle (infanticida), Inès (lesbiana) i Garcin 
(mentider) es troben tancats en una cambra on la calda és sufocant, i 
condemnats a una promiscuï car sense fi, sora el signe de l'aforisme: «l' infern 
són els Altres». Una relació que els uneix, que els fa cruels, però que acaba 
per ser-ho més encara que l'amarga consciència que en renen. En el decurs de 
les converses forçades, sobrevé el record i la confessió del passar. Han fer parir 
i deseperar aquells que se'ls han acostar. Han compartit un innoble destí, i 
cocs plegarsl'han merescut. Ara que són mores, l'oblic se'ls vessa a sobre. Però, 
en el seu esperit subsisteix el patiment i la necessitat de provocar-lo. La 
cambra és paredada. Plega es per sempre més es debatran. Sarcre hi descriu la 
vida amb l'al·legoria transparent d'un més enllà, amb un frenesí evident. 

Amb Mom seme sepultura (1946), a propòsit de la Resistència, posa en 
moviment el gran guinyol de la rorcura i suscita alrernarives novel·lesques, 
al si de la relació entre el fi i els mitjans. Per existir, és indispensable de 
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renunciar a Ja justificació de la moralicac? Cal que les exigències de l'home 
depassin la vericac? Cal que l'home es mutili irremeiablement, per cal d'obeir 
les escructures morals que ell mateix ha incroduïc dins la seva vida? Poc 
arribar a ser i nevi cable, la mentida? És la llibertat solament un fi o poc també 
ser un mitjà? 

Els pecsonacges del drama proven de refusar aquests dilemes, de revoltar
se contra la vida. Sartre exposa un problemàtica real, però no en treu més que 
models retòrics: enatz semblancs als que aconcencaven Ja postguerra sofrene 
de les ciutats europees. També de l'any 1946 és La puta respecmosa. Es tracta 
d'un 11a11devil/e satíric sobre la hipocresia social encre uns personatges de 
pel·lícula de la gran època de Hollywood. 

En triomfar la moda del polític comunista p resa del turment -moda 
llançada per El zero i l'infinit, de Koescler-, Sartre hi aportarà la seva 
contribució. Personatges model, psicologia i reaccions de circumstàncies 
que menen a un seguit d'efectes dramàtics ben orquescracs: Les mam bmtes. 
Som al 1951, en plena guerra freda. 

L'any següent es representà El Diable i el bon Dé11, inspirada en Giln wn 
Berlichingen de Goethe. Aquesta vegada, Sartre recorre alhora a l'espectacular 
-barreja de gentada i esdevenimencs sense mesura-, a l'èmfasi de la 
d ialèctica o al tremolor conceptual. El co11dattiereGoetzes consagra enceramenc 
al mal. Fins al moment que descobreix el bé i decideix dedicar-s'hi en cos i 
ànima. Sense canviar en res el personatge de superhome, esdevingut ara 
reformador i asceta. Això cé lloc durant la guerra dels Pagesos, a Alemanya, 
a començaments del segle XVI. Però tanc se val: allò important, és que 
després d'haver experimentat el mal en totes les seves formes, Goetz decideix 
de fer semblancmenc amb el bé. Distribueix les seves terres als pobres. Funda 
un falansteri. Totes les empreses fracassen, tot i que fingeix la seva sanceda1 
pincanc-se estigmes. Es fa ermità, però la seva carn no s'apaivaga. Mencrescanc, 
els nobles destrossen l'exèrcit pagès, mal dirigit i encrenac. Davanc aquest 
desastre, Goetz decideix, en baixar el teló, assumir una tasca útil i concreta. 
Aprofitarà la seva habilitat de cap, madurada al llarg de trenca anys de 
guerres, per reorganirzar l'exèrcit dels pagesos. Farà de cot per salvar el món 
dels humils i els oprimies, en el terreny de la història i no ja en el de la missió. 
Les significacions i al-legories són transparents, gairebé banals. A l'epopeia 
hi pul·lulen personatges, cadascun dels quals hi juga un paper més tosc 
conceptual. Goetz vold ria aparèixer com un modern Faust. Però aquest 
encavalcament de citacions, de fecs, de personatges, d'imatges, d'objectes, no 
respon a un veritable moviment dramàtic. Més aviat en resulta un guicigall 
de vegades eixordador. De coca manera, aquest drama de vastes proporcions 
no escà del cot mancat de grandesa descriptiva, ï s'hi confronten dos 
experimencs oposats. Per bé que amb un comú orígen cultural, l'un concra 
l'altre imposen alternatives i forcen la tria, al començament dels conflictes 
que Sarcre ha contribuït a aclarir. 



L'any 1955, Sarcre intenta renovar el vaudeville satíric amb Nek,.as1011. La 
comèdia és reblerta de bones intencions. Però no bascaren perquè el públic 
parisenc l'acceptés. Certament, els prejudicis polítics influïren el judici 
crític. Tampoc cal oblidar que Sarcre no posseïa tots els dons dramàtics i 
còmics necessaris per reeixir-hi. 

E/J 1eg1·e1tat1 d'Aitona (1959), posa en escena un cas límit, un gran guinyol 
al gust de l'època. No serà pas útil recordar-ne el rema central, per cal com 
és característic d'una recerca inquieta de la teatralitat, i en última anàlisi, de 
l'èxit. Després del temps que calia ocupar-se dels partisans, vingué el 
moment de fer-ho amb els comunistes. Després, els arribà el corn als antics 
nazis, les seves crisis i atzars. A l'època de la persecució antisemita, Frantz, 
hereu d'una gran família d'armadors, féu el possible per salvar un rabí fugit 
d'un camp de concentració. Havent-hi fracassat, en raó de l'assenyada 
intervenció del seu pare, a qui preocupava la sorr de l'empresa florent, Frantz 
decidí d'allistar-se voluntari per a Rússia. Allí, de raonament lògic en 
raonament lògic, de deducció en deducció, esdevé torturador per servir la 
pàtria. De retorn, la pàtria escà destrossada. Frantz arriba a les mans amb un 
oficial americà que importunava la seva germana, i el mata. El pare el salva, 
i fa veure que l'envia a Amèrica del Sud. En realitat, Frantz roman anys tancat 
dins la seva cambra, servit per la germana, Leni, que es converteix en la seva 
amant. Fins el dia que el pare sent acostar-se la morc. Llavors, el conjura 
perquè sure i a la llum del dia. Gràcies a la intervenció deJohanna, la cunyada 
de Frantz, que s'ho manega per entrar a la cel·la i convèncer-lo perquè canviï 
de companya de llit, el pare el porca al món exterior. Però Leni ha col·locat 
una bomba en el cotxe on els dos homes pugen i troben la morc . Amb l'ajut 
d'un magnetòfon, Sarcre ens fa sentir, a l'escena final, i on millor li sembla, 
els discursos inflamats del nostre heroi apocalíptic. El propòsit de processar 
la classe dirigent alemanya (la de sempre, no la dels aventurers) s'embolcalla 
de sentències, però no va més enllà de la superfície i no pren gaire cura de 
l'inversemblant. En realicat, Sartre es limita a construir un engranatge. 

Les temptatives ceacrals de Sarcre ens semblen desiguals, quant a l'explo
ració escènica dels temes i a l'anàlisi de la realitat. L'elecció del medis 
estudiats, la dels materials, fins i tot el to, són eclèctics. Però no escà mancada 
de recursos, i una veritable vitalitat els travessa i anima. 

El Calf guia (1944) d'Alberc Camus ( 1913-1960) assenyala la llibertat com 
l'única fi possible de la vida, que no es realitza més que en detriment dels 
aleres. Però els aleres no hi poden consentir i, per molt poderós i temerari que 
sigui Calígula, la seva temptativa es revela absurda, i la desfeta, inevitable. 
A cada passa, la llibertat troba límits, cada cop més estrets. Només li resca a 
Calígula sinó avançar cap a l'emboscada que li paren els conjurats i acceptar 
la morc. 

La moral deMalentèl (l 943)és ben clara: en l'origen maceix de l'existència 
humana hi ha un malentès. Entre l'home i l'existència, malentès entre l'home 
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i l'home. Jan és culpable, si no involuntari, en coc cas inconscient, del 
malentès que causarà la seva perdició. Les subtileses d'esperit, els dubtes, la 
por a la realitat, el conduiran a la bujdorde la revolta de Martha i la seva mare 
concra la pàtria, per un món diferent. Els seus dubces, la seva tàctica-a saber, 
un tortuós mitjà per cal d'atènyer millor l'objectiu- conduiran al no final. 
Toc això és el con junc de la realitat existencial i la realitat històrica, la de 
l'etern i el present. Potser els homes del nostre temps no han emprat la 
massacre per alliberar-se i salvar-se? Tor just l'assassinat permet aquest 
alliberament, perquè hl rau l'expressió concreta de la revolta contra l'exis
tència. El nostre temps ha practicar l 'assassinat sistemàticament, com a fonc 
de salvació i d'alliberament de repressions. S'oposa a la naturalesa humana? 
Qui sap; és possible; però certament és el principal componem de la història. 
És un mal menor per vèncer-ne un de pitjor. Martha té coratge, mene re que 
a Jan la por a la sincerirar el tenalla per ral com seria la prova d'un afecte. És 
el drama de l'època: allò que hi representa el paper principal és l'inconscient 
de la perira burgesia, classe que semblava poder decidir l'esdevenidor històric 
d'Europa. 

Marcha: la revolta. La mare: Ja còmplice submissió de Ja revolta, la massa. 
Jan: la convenció social. El criar: un déu, una mala consciència, el destorb 
moralista, la censura. El llenguatge hi té sempre un doble sencic: perquè hom 
menteix, hom defuig. No saben o no volen explicar el que senten: el mal del 
temps. El que pertany a l'home, als homes i a la història apareix com a 
fonamentalment absurd: absurda, la pàtria on els coca de viure; adsurda, la 
impossibilitat d'un redreçament immediat, simple. Ben vana, la revolca 
contra l'absurd. 

A aquesta concepció ran dràstica, Camus féu seguir dues cempracives de 
proposar noves sortides i una doctrina positiva. L'eitat de Jetge (1948) reprèn, 
en aquesta perspectiva, el tema de la seva novel·la-programa al·legòrica, La 
peita, i perllonga la recerca d'una religió laica. Camus prepara, en aquesta 
obra, sense plànyer els mitjans -cors, pantomjma, ceacre sobre el teatre, 
veus, símbols, misteriosa il·luminació- per a Jean-Lows Barrault, qw la 
realitzà sota les seves precises indicacions. De pròpia colli ca, Camus forneix 
un llenguacgedramàcic sonor, que voldria igualar el vers racinià, però que cal 
volea pateix d'un cerc escecicisme. Ofereix també l'al.Jegoria, el simbolisme 
descobert (la pesca, personificada per un dictador, és la tirania que s'abat sobre 
el poble), l'acció al si de la qual el conflicte dramàtic no hoés sinó d'idees, on 
els personatges no tenen aleta dimensió que la ideològica. 

La pesca, anunciada per estels amb cua i d'aleres prodigis, cau sobre de la 
desgraciada població de Cadis, que viu sota el cou domini d'un governador 
vagarós. El jove Diego incita les víctimes a la rebel·lió i, a poc a poc, 
aconsegueix de porcar-les al costar seu. Fins a la desfeta. Però l'esperança no 
s'apaga. Tenim així mateix l'antítesi grotesca de Diego, que es diu Nada (és 
a dir, «Res») que es condueix com un sarcàstic nihilista. La temàtica de 
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Camus que, en els assaigs, es manifesta a tot estirar com a símptoma, 
s'enuncia aquí deixant de banda la retòrica per caure en el didactisme. 

Els j11.stos ( l 949), són els socialistes russos revolucionaris del darrer segle. 
L'obra planteja dubtes morals sobre la puresa de les intencions revolucio
nàries. Donar o no donar l'ordre de l'atemptat? Si l'amor ha de regnar sobre 
la terra, com obtenir-lo sembrant tot just l'odi? Cal fer triomfar la justícia. 
Però no podem fer-ho per la violència. Elimina, doncs, la justícia l'amor? Els 
personatges encarnen aquestes categories i aquesta antícesi típiques d'un 
cert període històric, agafat entre ladarrerafasedel leninisme i el macarthisme. 

Una i alera obra demostraren una notable manca de vitalitat teatral. 
Testimonien un esgotament progressiu de la imaginació i la ·. 'da interior 
d'un escriptor que, de llavors ençà, es consagrarà a la realització i les 
adaptacions esceniques. 

Jean Genet(l 9 l0- l 986)sonda l'existència,posant-neen clar les estructures 
(hi subsisteix claríssim el record de la novel·la metafísica a la Dostoievski). 
Sima en primer pla l'exigència de claredat, que alimenta en un seguit 
excepcional d'experiències viscudes. 

Genet mira de conferir a l'expressió teatral una aparença formalment 
rigorosa, carregada de significacions psicològiques i d'una anàlisi interiorit
zada del llenguatge parlat. La recerca de cercs personatges en el límit del marc 
social és portada fins a la tensió reveladora, amb uns miqans per primera 
vegada alliberats de les inhibicions que patia el teatre del nostre temps. La 
caracterització, en Genet, apareix simbòlica a la fi de l'obra, no en el 
desenrotllament. Els kitmtJtive dels personatges operen una progressiva 
tipificació que acaba en «màscara social». Tipificació que ocupa un lloc tan 
important en la dramatúrgia d'aquest segle i que aquí es manifesta en estreta 
relació amb experiències directes; les quals, d'altra banda, en limiten els 
desenvolupaments i els horitzons. 

A Les criades (l 94 5 ), un diàleg cenyit i una acció de malson (que recorda 
certament A porta tancada de Sarcre) designen la sola aspiració que glateix 
dins l'ànima de dues minyones: imitar els amos, embolcallar-se en els seus 
vestits, fer el seu paper fins al paroxisme. Les classes que busquen rravestir
se en la classe que els és superior. La ment que tendeix indefectiblement a 
assumir una nova personalitat i abandonar la pròpia. Com digué Genet, tot 
això no implica una precisa conseqüència sociològica, per tal com la trans
ferència es desenvolupa en una esfera en què és l'esperit qui pateix la 
transformació. 

Estricta vigilància (l 947) presenta un grup de presos, amb els seus amors 
i exigències, en una atmosfera homosexual. És el drama de Genet que més 
s'acosta al món de les seves novel·les i les seves experiències personals. Però, 
si el punt de partida pot semblar realista, l'alternança de símbols i realitat 
crua o, millor, la visióobjectivaen el momentd'acènyerel símbol,esdesvetlla 
progressivament, en els termes d'un lirisme que transcendeix la matèria i 
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exalta els patiments, concebut com a submissió a l'implacable, al destí. Com 
sempre a Genet, els tres interns d'fatricta vigilància viuen dins l'esfera d'un 
mite que els marca: el del forçat, els crims del qual no compten, del qual no 
descobrim les víctimes; un dominador bandejat per la societat, però no pas 
per això vençut, ben al contrari, en revolta oberta i declarada. «Ulls Verds» 
ha violat i morc una dona. Al cap de deu mesos el guillotinaran. Els dos 
companys de cel·la experimenten envers ell una mòrbida atracció, però al 
mateix temps, ja s'imaginen fora de la presó, amb la vídua que deixarà i que, 
un cop purgada la pena, voldran posseir. La gelosia entre els dos esdevé can 
paroxíscica -al començament de l'acte, els hem visc que es barallaven, i 
• Ulls Verds» els ha separat- que a la fi el més forc, Lefranc, escanya el jove 
Maurice. 

Allò que l'ha portat a aquest gest, més que l'odi, és el frenesí d'igualar 
d'alguna manera lesempresesdels grans criminals, de qui s'ha fet tatuar sobre 
la pitrera un dfüuixsimbòlic. No manquen passatges forçats. Però l'atmosfera, 
la significació, el debat i l'angoixa prenen volada i detallen un bocí de vida, 
a fi de precisar-ne les dimensions. 

El balcó (1958) poc considerar-se l 'obra més escandalosa d'aquesta post
guerra. Fins i coc a París on, malgrat el gaullúme, no hi havia censura, suscità 
greus perplexitats i es jutjà bo, per superar-les, de limitar a cinquanta el 
nombre de representacions. A Londres i a l'Alemanya Occidental, les 
representacions van tenir lloc en privat. El primer acte es desgrana en un 
bordell, mentre que una insurrecció trasbalsa la ciutat. Sense preocupar-se 
dels esdeveniments, els clients de l'establiment es lliuren al seu esbarjo. Per 
a aquells que l'edat i el temperament els han aviciat, això consisteix a 
transvestir-se segons algun ideal: un de bisbe, l'altre de jucge, un altre de 
general. Les noies i un ajudant completen el transvestisme a través d'accions 
adients: es fan confessar pel bisbe, fuetejar pel jutge, conduir a la victòria pel 
general. Aquestes ficcions satisfan els desigs dels senyors: per a ells 
constitueixen una forma de possessió, llevat que no precedeixen la possessió 
veritablement dita. La patrona manté escrecs vincles amb el prefecte de 
policia, per raons d'interès i de sentiment, perquè satisfà els seus desigs amb 
una favorita. La revolta guanya. Maten o fan fora la família reial i les 
aucoricacs. Per calmar la població, el prefecte de policia apareix al balcó de la 
casa tancada amb la patrona, disfressada de reina, i tinguda per ella, amb el 
bisbe, el jutge, el general, amb els cransvesciments que han passat a ser reals. 
Una jove prostituta, Chantal, es rebel·la i els desemmascara. Treta de la casa 
per un obrer, es converteix en l'heroïna de la revolta. La feriran de mort 
mentre té lloc la grotesca desfilada. El prefecte de policia es retira al saló del 
bordell amb els subrogats representants del poder. Es plany de no haver 
esdevingut encara l'objecte d'un mite, com és el cas dels bisbes, jutges o 
generals. Projecta de disfressar-se d'enorme fal·lus a fi d'imposar el seu 
personatge i la seva llegenda. Però no en té pas cap necessi cat. Apareix 
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Carmen, que parla del seu darrer client, desitjós de transvestir-se en prefecte 
de policia i d'actuar en conseqüència. (armen cé la cara sagnant. El seu client 
era un jove obrer que estimava Chantal; desesperat per la morc de l'estimada, 
s'ha casc rac al terme del seu llòbrec divertiment i ha llançat els geni cals a la 
cara de Carmen. Vessantd'orgull,el prefecte de policia exigeix d'ésser adorar 
com un déu. 

Genet no posà pas cap fre a la violència del seu arc. la sàtira i l'al·legoria 
frapen intencionadament coc allò que hom sol jutjar intocable. A El balcó 
retornen els cernes dominants al seu teatre: la revolta dels desheretats, que 
s'explica en l'acre de prendre una alera personalitat, la que obsessiona i 
oprimeix. En Gener, cadascú mira d'esdevenir la seva hipòstasi, el fantasma 
amb el qual hom voldria identificar-se. Les escenes del bordell ens proposen 
una clara interpretació, en relació palesa amb l'instint sexual, d'aquella 
necessitat de representar un paper, que es manifesta en la vida quotidiana. 
Satisfent la necessitat de semblar, hom acaba per despullar les deficiències, 
les febleses, els mals que s'amaguen rera coca aspiració. La revolta, que 
travessa l'obra, els seus herois i vicissituds, rescen en un segon pla: mocor de 
l'acció, només existeixen en funció d'aquesta. És en vircud de la revolca que 
les falses aucoricacs es mecamorfosegen en autèntiques i el prefecte de policia 
esdevindrà procagonisca de la història i personificació del poder, que figura 
el símbol fàl·lic de l'aucoricac. Gener fa fermentar els diàlegs realistes fins a 
ironies del lirisme més sarcàstic. Els personatges constitueixen sengles 
al·legories, nodrides, però, de sobreentesos carnals, exposades a les tempestes 
i rigors de la vida quotidiana. 

Jean Gener reposa la concepció dramàtica en dos puntals: l'escac d'inferio
ritat en què es troba una determinada categoria, classe o raça; i el desig 
consecutiu, per aquesta, d'imitar més o menys paròdicament, de contrafer, 
podríem dir, la categoria superior. Aquesta mímesi té com a inevitable 
conseqüència que l'objecte parodiar cau de Ja peanya pel fecque la representació, 
el «mim» l'arrossega al fang cot instituint un judici i un examen; això és ben 
conegut d'ençà de l'època dels mims del segle d'August, a Roma. Cap de les 
obres de Genet no s'allunya gaire de l'esquema que, d'alera banda, correspon 
a la seva visió de l'existència. 

Els negres (1958), obra escrita per encàrrec d'una companyia d 'actors negres 
en llengua francesa, els Griots, segueix puntualment aquesta escructura,però 
aplicada a un món estrany a l'autor, que agafa un caient simbòlic. Fins aquí, 
l'arc de Genet havia rescat escrecament lligar a l'experiència viscuda. Aquest 
cop, la imaginació s'evadeix. També es percep quelcom d'artificial i volgut 
en el moriu ocasional que inspirà l'obra (com ja era el cas, en un alcre pla, de 
La puta respectuosa, de Sarcre). Cal prendre el moc «negre» en el sentit 
d'inferioritat decretat en el terreny de l'existència quotidiana, pel color de Ja 
pell. Més que la realicac psicològica actual del món negre (per cicar un 
exemple famós, el que es refleceix a Porgy and Bw), allò que interessa a Gener 
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és d'establir que els inferiors en realitat són superiors, que tenen el dret a la 
revenja, justificats pel patiment i l'odi legítim. Endemés, Genet complicà 
aquesta cesj recorrent a la manera pirandel·liana del «teatre djns el teatre»; 
recurs que sembla tan exterior com en Pirandello i que enquadra una breu 
peròmoltsuggescivaacció: l'assassinacpremeditacd'unanoiecablanca. El joc 
escèrúc no brilla excessivament per la seva originalicac, malgrat l'abundor 
dels artificis: màscares, danses, pantomima. En canvi, el que sí és brillant i 
mordent és el sarcasme; i, com sempre, l'estil d'una gran volada, per bé que 
es deixa arravatar una mka massa pel lirisme. En definitiva, els personatges 
semblen espectres, víctimes de la fumassa verbal: però de vegades, l'invectiva 
es revesteix de puresa i solemnüat. 

La darrera obra de Jean Genet, Els paraventJ (publicada el 1960 i repre
sentada el 1964 al Théàcre de France, amb realització de Roger Blin) aborda, 
per primera vegada en l'obra de l'autor, un cerna d'actualitat: el conflicte, 
esdevingut revoludonari, entre algerians i francesos (autoritats, exèrcit, 
colons). Ja havíem assistit a una evolució de Genet: dels primers cernes ençà, 
reflectia psicològicament una experiència personal fins a unesescructuresque 
conduïen a una visió apocalíptica de la humanitat, ru que fos en un cercle 
restringit. AEIJparaventJ, el cerna esdevé específic. Genecs'armade nombroses 
i molt nobles intencions, que com sempre revesteix amb un dens llenguatge 
líric, més violent encara que de costum, almenys a l'escena (la pàgina de 
novel·la, avui dia, no coneix els límits que la representació sembla establir en 
els espectadors, que s'avergonyeixen del que succeeix sobre l'escena). 
L'estructura dramàtica s'organitza d'acord amb el sentit d 'una paràbola. 
Predominen, al cap i a la fi, els motius exteriors, una barreja d'influències 
culturals i fins i cot esrílistiques heretades i no la naturalesa profunda de 
l'autor i la seva manera personal de reconstruir-la. Hom veu desplegar aquí 
els escrúpols de l'intel·lecrual d'èxit, desitjós de crear una obra de qualitat, 
en el context d'una societat que ara se l'estima i per a la qual l'agressivitat 
exerceix la funció d'un joc estimulant. 

Un artifici, involuntari però declarat, s'està doncs, a la base de la 
construcció imaginària. Aquí i allà segueixen brillant els personatges di
buixats amb frescor, sobretot entre els argelians; mentre que els francesos són 
siluetes de gust expressiorúsra. Les escenes poderosament teatrals s'alternen 
amb violents contrasts. El llenguatge tendeix cada cop més al típic i argòtic. 
Tanmateix, l'aspecte del conjunt és confús i embullat: les intencions de 
compondre i edificar hi pesen massa. L'autor s'ha volgut transfigurar en 
demiürg. En el recull de les seves obres,Jean Genet féu publicar les cartes que 
s'intercanvià amb el principal realitzador de la seva obra, Roger Blin, a més 
d'advertiments i reflexions i dos fragments de caràcter alhora fantàstic i 
al·legòric sobre la natura del teatre. La dramatúrgia de Gener d'ara endavant 
ens sembla quelcom acabat: és un fresc coherent, hi regna la imaginació 
creadora. L'autor hi refà simbòlicament la nostra època. Roman lligada al 
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destí d'aquesta, a les seves formes, a les seves capacitats en el pla de la 
consciència. Hom diria que Genet ha madurat un dels testimonis més 
directes i eloqüents sobre el drama de la consciència contemporània: «la 
glorificació de la imatge del Reflex». 
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REGIONALISME I 
UNIVERSALISME A ITÀLIA 

El gran accor 

De la commedia del/'arte al cinema 

La història de l'espectacle del ceacre a lcàlia poc dividir-se en dos períodes: 
el primer va del naixement a la decadència de la commedia dell'arte; el segon 
es caraccericza per la personal i rar dominant del gran actor, que passa a ocupar 
un primer Uoc. Naturalment, la commedia dell'arte comptà amb grans actors; 
fins i tot en foren la raó de ser. Podran néixer-ne encara, segurament, ara que 
aquest segon període del teatre italià deixa al darrera solament records. Però 
el que segurament mai més no es cornarà a repetir és una vida teatral en què 
la figura individual, el seu «drama» i les seves singularitats, atreguin fins a 
cal punt l'atenció dels espectadors. Cal assenyalar també que, fins al melodra
ma de Metastasio i la tragèdia d'Alfieri, l'actor professional era sobrecoc un 
«còmic» (en efecte, en italià, actor es deia «comico» ). Eren afeccionats els que 
asseguraven la representació religiosa, o les comèdies sàvies del segle XVI ,així 
com les tragèdies antigues que, coc ccansformanc-se més card en drames lírics, 
necessitaren cantors. El teatre escric no era pas popular i, per alera banda, el 
públic capaç de seguir-lo era can limitar, que no s'haurien pogut formar 
companyies el micjàdevidade l esquals hagués escacanardecorcen corc. Més 
encarasi cenim en compceque,d'ençà dels inicis, capa la meicacdel segle XVI 
-com hom percep als diàlegs de Massimo Troiano-, les corts rebien amb 
els braços oberts J"especcacle popular dels improvisadors. 

El constant desenvolupament de les classes mitjanes italianes, al llarg del 
segle XVIII, fornirà un públic més nombrós que l'aristocràciad'antany, i més 
apte que el públic popular per abordar els productes de laculcuraque desitja 
una liceraruradramàcica que expressi les aspiracions dels nous plantejaments 
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ideològics: Goldoni i Gozzi, Metastasio i Alfieri. Abans, el poble imposava 
a les altees classes un gènere d'espectacle; aquest cop, és el rom de la nova 
classe, decenrorade la iniciativa històrica. El «gran actor» interpreta sobrecoc 
la tragèdia, signe de trencament i autonomia en relació a l'època passada, feta 
de sarcasme popular i escepticisme aristocràtic. De Metastasio a Alfieri, 
pasarà a Pellico i Niccolini, descobrirà Shakespeare, i a la fi, Giacosa, Verga, 
D'Annunzio, Pirandello. Quant a les classes populars, prendran ferma 
consciència de la seva existència: els plaurà de reflectir-se en els dialectes; hi 
haurà grans actors en dialecte, o propers al dialecte, en els quals prevaldrà, ja 
sigui l'instint còmic(per exemple, Dino Galli), ja sigui el sentit de la tragèdia 
popular (el cas de Giovanni Grasso). El teatre dialectal establirà contactes 
amb les varietats: els actors dialectals (com Viani i Petrolini) passen sovint 
de les varietats al teatre escrit i intenten donar una volada a les seves 
«creacions» caricaturesques (encara que sovint la forma original sigui més 
feliç). De les varietats i el teatre popular naixeran les primeres obres del 
cinema mut italià: així, Sperduti nel buio (Perduts en les tenebres), realitzada 
per l'autor dramàtic sicilià Nino Marroglio, és interpretada per Giovanni 
Grasso. 

Fregoli usà la projecció cinematogràfica com a intermedi i per explicar les 
seves múltiples transformacions. Nombrosos, i creiem que tots· perduts, 
foren els films interpretats per Eduardo Scarpetta, que es desenvolupaven en 
l'ambient napolità. A Viviani, Perrolini, Musco, els devem alguns films 
sonors de la primera època, que poden encara veure's amb plaer perquè, bons 
o dolents, desvetllen cercs secrets dels actors, secrets que hom podria creure 
definitivament perduts (resulta ben curiós de comprovar com el Neró de 
Petrolini, feixista tan fervent com innocent, pren als ulls nostres un evident, 
per bé que involuntari, vigor satíric). I al cap d'aquesta llarga tradició, que 
començà quan Zanni davallà de les valls de Bèrgam, creuem la mirada 
cinematogràfica de De Sica, tan amatent a les marrades de la realitat, com ho 
havia estat l'esguard de les màsqueres, i encara les personalitats estilitzades 
i còmico-agressives de Tocó o d'Alberro Sordi. Aquest rostre de l'espectacle 
italià, més humil en els orígens, més caòtic en els desenvolupaments, més 
feliç en les realitzacions i perllongaments, el veiem nàixer amb els saltimban
quis, a les places, i brandar des dels inicis l'estendard de la fam: una fam 
mediterrània, desvergonyida, riallera fins i roc, que mira a les rotes de fugir 
de la tragèdia. El veiem acompanyar-se d'un nomadisme instintiu, irreducti
ble, fet de llibertat i malfiança envers qualsevol fermall. En aquests accors, 
l'amor pel treball és la seva raó de viure i els fa superar rots els turments i 
passions. Ganduls, i de cop dinàmics; avars amb els aleres, fins i rot amb els 
seus camarades, però pròdigs amb ells mateixos, per pura megalomania; 
ignorants fins a l'absurd i buidament pedants; aduladors dels poderosos, però 
capaços de la revolta sobtada; supersticiosos, impermeables a cota ciència; 
sentimentals, però sempre provisòriament; fútils quan creuen parlar 
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seriosament, profunds quan no es conrrolen; arrauxats, exageradament 
expansius; puerils i, això no obsranr, pastacs d'amiga saviesa; esclaus del 
públic per a millor convertir-se'n en amos; vius, actius; regulars dins la 
irregularitat; incisius, bromistes, tenaços, apassionats: així són els romici, que 
conscicueixen sens dubte un imporranr element de la civilirzació italiana. 

En aquestes circumstàncies, l'actor por explicar dirccramenr, només amb 
les seves forces, amb una completa autonomia espiritual, una situació 
històrica i psicològica complexa. Les màscares de la comèdia improvisada, els 
artistes de varietats i de circ, l'home del carrer que l'objectiu cinematogràfic 
transforma en inrèrprer: una sola i única manifestació, eterna, d'una concep
ció de la vida i les seves infinites possibilitats, cal com es bastí a partir de 
l'encreuament de civilitzacions, de poblacions i, de vegades, de penoses 
circumstàncies històriques. Elaboren una filosofia popular i una ètica, 
formades al si d'experiències humanes de la consciència; trobem els elemenrs 
d'aquesta saviesa popular en ·les tradicions que la desvetllen: els actors 
n'esdevenen portaveus, person;ficacions, oracles. Però l'espectacle italià té un 
altre rostre, igualment legítim i digne de represenrar l'evolució d'un pa,s, 
amb les seves servituds i la seva grandesa. El rostre de la llengua nacional, 
d'aquella repetida temptativa al llarg dels segles, de Danre ençà, de realirzar 
la unitat nacional, la independència i la llibertat. El públic d'aquests 
espectacles serà la burgesia il·lustrada. Els textos procediran dels autors de la 
literatura nacional, que intentaran explicar aquestes complexes i eternes 
aspiracions. Els inrèrprets provindran en general de les capes socials que 
preconitzen més accivamenr un renovellamnr cívic i moral: famílies d'aetots 
que han pres consciència de la dignitat del seu ofici i el seu paper; elemenrs 
de la burgesia mitjana cultivada que aspiren a dotar les seves vides d'un fi 
superior, a assumir tasques públiques, i que troben, en aquesta vocació, el 
mitjà per complir el seu compromís. En ells trobem--de Modenaa la Duse, 
de Salvin i aZacconi-el senrimenr de conrribuir a l'edificaciód'una societat; 
hi trobem l'esperit d'una nació (i, en aquest sentir, Shakespeare i Ibsen 
constitueixen una considerable influència, per eixamplar i deslliurar les 
concepcions i el pensament). 

Al mateix temps que l'arbre de la llibercac, els exèrcits napoleònics havien 
aportat la idea que el teatre, almenys en certa forma, era un afer esracal, com 
a París ho era la Comtdie Franfaiie. Veiem Eugène de Beauharnais convocar el 
director de companyia Salvacore Fabbrichesi i, per mitjà d'una generosa 
subvenció, permetre-li constituir una companyia de l'Estat que reuniria els 
millors elements del teatre italià, sense la preocupació del destret econòmic 
(hom deu a aquesta companyia, enrre d'aleres, la primera representació, força 
conrescada, de !'Ajax d'Ugo Foscolo, generosament autoritzada per 
Beauharnais malgrat l'esperit crític de Foscolo, a qui, d'alera banda, envià a 
l'exili poc després). Caigut l'Imperi, esdissol lacompanyia, però la demagògia 
política impedí que hom abandonés la iniciativa. Els Borbons cridaren, i 
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subvencionaren, la companyia Fabbrichesi a Nàpols, al teatre Fiorentini. 
Víctor-Manuel I, no certament per entusiasme sinó seguint el parer dels seus 
consellers polítics, manà consti cuir laCompagnia RealeSarda(Companyia Reial 
Sarda), que visqué fins l'any 1854, quan el parlament subalpí decidí tancar 
els subsidis, en favor d'altres accions considerades més urgents. Fins i tot els 
ducats de Parma i Mòdena van voler ornar-se amb alguna gran companyia 
ducal; una i altra, tanmateix, gaudiren de breu existència. 

Psicologia i art de l'actor 

Quina era la fesomia psicològica i artística del «gran actor» italià? No és 
pas gens fàcil de reconstruir en Ja imaginació: l'imperatiu, diguem-ne 
categòric, que dómina l'arc dels actors, és d'atènyer el major grau de 
naturalisme en la representació, de tal manera que es prengui per un 
esdeveniment real i hom oblidi qualsevol convenció. L'espectacle -i aques
ta veritat durarà fins que es faci cinematogràfica (les seqüències s'hi succeeixen 
com si un ull indiscret les hagués substretes en el decurs de fets reals)- es 
desenrotlla com en la vida, amb les mateixes reaccions, els mateixos gestos 
i amb uns efectes semblants: allò que deu, de tota manera, restar convencio
nal, és dissimulat costi el que costi. 

Seguirà una altra època teatral: la dels grans realitzadors europeus del 
nostre segle, que ja no amagaran les convencions, sinó, ben al contrari, sovint 
passaran a ser el motiu central de la funció, com als teatres orientals. 

L'actor italià del segle XIX es troba que és l'hereu directe dels «peplums» 
a l'antiga, d'un teatre tràgic on encara no es permet de porcar americana, en 
què el drama es conforma sigui amb reminiscències mitològiques o amb 
l'esdeveniment històric. A partir de GusravoModena, ben abans d'abandonar 
Alfieri, Niccolini, Pellico per Dumas fill i els seus epígons italians, l'actor té 
com a objectiu l'escudi de la psicologia del personatge, la seva existència 
considerada real i no com un efecte melodiós dels versos. Certament, el pare 
de Gustavo Modena, actor com el fill, i dels més respectables, va enfurismar
se tot veient el seu fi ll representar el David, al Saül d'Alfieri, d'una manera 
que li semblà superficial i descurada, de can simple i realista. El virtuós que 
llavors era, l'actor tràgic, esdevé amb amb Gusravo Modena, observador i 
clarificador del medi ambient. Amb ell s'inauguren tot un seguit de noves 
tècniques: escudi llarg i metòdic del paper, sovint en conflicre amb les 
exigències pràctiques d'una preparació precipitada; el fet de presentar-se al 
camerino molt abans de la funció a fi d'entrar progressivament dins el 
personatge; Ja idea, que semblà revolucionària per a l'època, d'obligar el seu 
esperita una transformació interior per tald'aparellar-seambel del personatge. 
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La recerca realista comença amb Modena, sobretot en el sentit moral i cívic, 
per desembocar en l'extremisme d'Ermece Zacconi, en l'experimentalisme 
científic, en l'examen fisiològic. 

Mentre el moviment romàntic i il·luminisca palesava el poder de l'art 
ceacral per desvetllar les passions humanes i posar aquesta força al servei de 
l'home, es desplegava l'activicac dels grans actors tràgics: Garrick, Talma, 
Iffianc, Kainz, Rachel, Modena, Rossí, Salvini. Van assolir durant molc 
d'anys de personificar una època en els seus crecs més notables, forjant les 
característiques delscoscumssocials: manies cant com moviments dissimulats 
i interiors. 

En la tradició teatral italiana, la figura de l'actor cé un pes determinant. 
Es presenta dalt l'escenari amb coc el poder de la vani cat, carregat d'afectació 
i exhibicionisme. La veu, els gestos, el físic, han de seduir per subjugar i 
gaudir d'aquesta dependència. La seva mirada oberca no coneix límits que 
l'ofusquin: coc just pretén de fer experimentar a roc el seu ésser que els ulls 
li convergeixen a sobre i estan rocs encisats, fins al punt d'oblidar la seva 
existència i encarnar-se en la que prodiga la representació. 

Ernesro Rossí i Tommaso Salvini vivien del personatge que, cada tarda, 
revivien damunt l'escena talment el símbol de l'home, per mitjà d'una mena 
d'embruixament. Se sentien amos de la sala i disposaven dels espectadors en 
virtut de les sensacions comunicades. Per a d'altres, al contrari, representar 
volia dir engegar un mitjà artístic (i, en ranc que ral, menor) per manifestar 
un constant sentiment de revolta moral. L'actor es fa eco, llavors, d'una 
situació històrica i no solament, com era costum, l'expressió d'un escar 
d'ànim. Aquest eco s'esdevé ranc en les inflexions i accents com en els plecs 
d'un vestit. Amb sentir del sacrifici, l'actor introdueix en la seva visió 
artística els rurmencs del seu tarannà. El gest que delimita neix de la seva 
confrontació i el seu destí, no del desig, ni d'una acceptació voluntària, ni 
d'un designi personal: un se sent, com digué Sacie un os llençat als gossos. 

Recordem encara, per molc esvaïda que en sigui la imatge, la devoció que 
Gusravo Modena i Eleonora Duse portaren a la seva «missió teatral», la seva 
inspiració i la rempraciva de provocar, pel reacre, una transformació històrica 
i psicològica. 

Modena 

La vida de Gusravo Modena por ser considerada, en aquest sentit, 
exemplar. Va nàixer a Venècia el 1803, fill del famós actor Giacomo Modena 
i de l'actriu Maria Luisa Lancerci. El seu pare no volia que s'encaminés cap a 
l'art dramàtic i el va fer estudiar a Venècia, on el feriren a un braç en una 
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bacussa enrre escudianrs i la policia. Conrinuà els escudis a Bolonya, on es 
llicencià en dret i començà a accuar en companyies d'afeccionats. Abans 
d'encraren l'ofici, fou conrraccac per Fabbrichesi, amb qui debutà en el paper 
de David, al Saii/d'Alfieri (1824). Els èxits se seguiren sense interrupció i 
ben aviat fou primer accor (1829), coc d'una, a la companyia d'Anronio 
Rascopulo, i després a la del seu pare i Carlocca Pol varo. En aquell moment 
escavaenconracce,d'unsquancsanysençà,amborganiczacionsrevolucionàries, 
en particular amb la Jove Itàlia i amb Mazzini, de qui fou fins a la morc un 
ardent i fidelíssim parridari. En conseqüència, participà en els avalots de 
l83 l. Després d'un seguit de peripècies, fugí a l'estranger on portà una vida 
molc difícil, amb petits oficis de coca mena. A Suïssa es casà amb Giulia 
Calame, que fou la seva companya fins als darrers dies. A Londres trobà 
mitjans de viure dignamenr. 

Impulsat pel seu arc i l'amor a la pàtria, hi declamà els canes de la Divina 
Comèdia. L'any 1839 pogué cornar a Llombardia-Venècia. Després de dedi
car-se als recitals de Dance també aquí, hi fundà una companyia de teatre. 
Durant sec anys exercicí una activitat regular en els escacs italians on pogué 
enrrar. Però d'ençà del recorn, l'omplen la passió per la política i la volunrac 
de participar en les lluites políciques del Risorgimenco a través d'un 
compromís complet. A partir de 1846 es consagra sobrecoc a l'accivicac 
política inrerrompuda punrualmenr per algunes inrerprecacions esporàdiques 
que li permeten de desplaçar-se als més variats indrets de la península i 
guanyar-se la vida. 

Després de les desfetes de l848-1849, es retirarà al Piemont, a Torre 
Luserna, i donarà encara, de canr en ranc, alguna represenració en aquest escar 
de la Ligúria, però preocupat sobrecoc dels ideals demòcrates i republicans. 
Les vicissicuds i les malalties l'havien afeblit abascamenr: el sorprengué la 
morc a Torí l 'any 186 l, quan partia cap a la Nàpols alliberada, perca! de fer
hi una sèrie de represenracions. 

La nova visió de l'arc ceacral, que Guscavo Modena elaborà de forma 
progressiva, segueix dues línies mestres: restablir fermament el conracce 
entre la representació i la veritat, i crear en conseqüència un es cii tràgic que, 
en lloc d'obeir exclusivament a exigències tècniques, tindria en compte els 
moviments psicològics; lligar direcramenr l'arc ceacral a les casques socials, 
coc fenc de l'espectacle, no solament una distracció, sinó també un mitjà de 
formació. 

En la història del teatre italià, la figura de Guscavo Modena és única per 
la coherència de la seva actitud en l'arc i en la vida. Va escriure: «L'arc per l'arc 
és quelcom desproveït de sentit, i la finalitat principal del teatre consisteix 
a badar els ulls dels cecs i extirpar els prejudicis i les supersticions». I, coc 
parlant dels motius que l'havien porcat a representar el Maho,iut de Vol caire, 
conclogué: «Ja haurem fet molc si induïm els espectadors a pensar més que 
no pas a senrir». Modena no concebia la possibilitat d'un arc deslligat de les 

ll4 



finalitats del progrés del seu temps, dels principis revolucionaris, que no fes 
«pensar» en comptes de simplement «sentir», com havia enunciat amb 
claretat. 

Del romanticisme de Modena al simbolisme de Duse, l'etapa transitada 
sembla llarga, per bé que no hagi cranscarreguc més de mig segle. Les modes 
literàries i, més generalment, els nous corrents de la cultura, semblen 
determinar i donar el coa tota transformació. En realitat, la distància és menor 
que no sembla a primer cop d'ull, i l'evolució segueix un curs ben precís, 
coherent, que no s'aturarà definitivament fins que el darrer dels grans acrors, 
Ruggero Ruggeri, haurà, com Zacconi, esgotat les experiències i recerques, 
amb la suprema serenor de Sòcrates en els diàlegs de Plató, després d'haver
se lliurat a les embriagueses dannunzianes i haver assumit els amargs 
penediments de Pirandello. 

La Duse 

Eleonota Duse(l858-1924)es proposà menar l'art del teatre mésenllàdels 
límits establerts, envers uns objectius que el depassaven, en l'esfera de la 
recerca moral. Els primers anys, quan interpretava Dumas i Sardou, i tenia 
per companys de vida Rossí i Checchi, Andò i Boiro, escava dominada perun 
agitat amor a la vida. L'èxit s'escampava per Europa i el seu arc prengué la 
semblança característica de la introspecció, a què la seva època s'abandonava. 
La descoberta de l'arc del seu temps, les experiències viscudes i sofertes, la 
maduresa espiritual, la menaren a D'Annunzio i a Casa de 11i11e1, La dama del 
mar, Rosmersholm. I després de la guerra, a La porta ta11cada de Marco Praga, 
a Així sigui de Tommaso Gallarati Scorri, és a dir, al drama de pecar i 
penediment, d'orgull i d'humrnació. 

L'escenari li procurava un sentiment d'angoixa espiritual que volia vèncer 
a través de la comunicació d'una molt íntima religiositar. Tor donant als 
impulsos vitals una contínua lliçó estilística, pretenia sublimar-los. En la 
història del gran teatre italià, es poden distingir fàcilment el do generós, 
característic (amb el turment moral que l'acompanya) de Guscavo Modena i 
Eleonora Duse, de l'ardent esperit de conquesta que fou el de Tommaso 
Salvin.i i d'Emesto Rossí, intèrprets i testimonis, però de cap manera crítics 
de la seva època. En Adelaida Ristori veiem agençar-se els temes d'una 
civilització. En Antonio Petita, trobem l'alegria d'una intervenció popular, 
de l'efecte que opera l'escenari sobre el medi ambient. Edoardo Ferravilla i 
Leopoldo Fregoli, Dina Gallí i Angelo Musco continuaran treballant en el 
mateix sentir que Petiro, i eixamplaran i corregiran els seus propòsits. En 
Eduardo Scarpetta hi ha una satisfacció més joganera. Giacinra Pezzana 
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reprèn els ideals de Modena, el radicalisme en la concepció de l'art i la vida, 
en el decurs d'una carrera que li reservarà rota mena d'amargors. Virgilio 
Talli es posarà al servei del reperrori que creurà capaç d'envigorir el teatre 
italià. Ermete Novelli i Ermete Zacconi, formats a l'escola del melodrama i 
la comèdia popular, reeixiran a desenvolupar-ne les substàncies teatrals al si 
d'un nou reperrori. Giovanni Grassodonarà una imatge coherent, encara que 
parcial, de Sicília. l Raffaele Viviani i Ectore Petrolini (acrors-aurors), de 
Nàpols, de Roma i, en certs aspectes, de la nació italiana. 
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Del naturalisme al simbolisme 

Verga 

El 1874, Giovanni Verga (1840-1922), publicà Nedda, bozzetto 1icilia110 
(Nedda, esbós sicilià). El 1878, Francesca de Sancris publicava el seu Eltudi 
wbre Émile Zola. Al si de la vida licecària, a J càlia i a Alemanya, es produïa un 
capgiramenc, les causes immediaces del qual foren les vecllades de Medan i 
l'àmplia difusió de l'obra de Zola. Els concacces encre la liceracura francesa i 
la italiana, encre el teatre francès i l'italià s'afermaren considerablemenc. 
Només cal constatat la brevetat del temps en què es verificaren aquestes 
repercussions peradonar-se que el terreny era propici. L'escudi de De Sanctis 
fou cercamenc uns dels primers que es consagraven al mestre francès. 
L'aparició del naturalisme a les escenes italianes amb Cavalleria ru11ica11a data 
de 1884, quan Becque represencà E/1 corb1, només dos anys abans; i, de tota 
manera, no hi ha dubte que, en un clima semblam, Cavalleria rusticaria 
s'afirmava com a més revolucionària que E/J corb1, per bé que l'obra de Becque, 
aparençam seguir la petja de Dumas fill, excava més profundamenc lamarèria 
social. Per primer cop en la història del teatre europeu, Verga porta a escena 
el món cura! rot despullam-lo de tota complaença arcàdica, de rora visió 
satírica, penetranc-neelnucli amb un llenguatge directe i sense transvestimencs 
literaris. El 1887, s'estrena /\mon 1riJ101, seguramenc l'obra més renovadora 
de Giuseppe Giacosa; per a gran escàndol dels concemporanis, la real i tat vista 
a través de la banal i rar quotidiana hi adopta una gran volada dramàtica. La 
referència a Becque, a Dumas fill, a Sardou, poc semblar forçada. Però, a 
Giacosa, trobem quelcom de ben diferenc: nosolamenc el sarcasmedestrucror 
de Becque, ni tot jusc el judici moral de Dumas, ni fins i tot la sàtira de 
costums de Sacdou, sinó aquella frustació petit burgesa que ben aviat 
caracteritzarà l'evolució europea. 
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La transformació de Verga i Giacosa (Verga li dedicarà la versió ceacral de 
Cavalleria rruticana, cosa que demostra fins a quin punt s'acostaven), en uns 

. anys sem blancs i amb uns punes de partida coincidents - un romanticisme 
cardà- cé nombrosos ancecedencs, juscamenc en el ceacre italià, que els deu 
la seva expansió. 

Goldoni ja havia tractat diverses vegades, amb un llenguatge fidel, els 
conflictes dramàtics de la vida popular. Fins i coc hi afegia una cerca violència 
expressiva (per exemple, a l 'escena dels gondolers de La bona eiposa). De 1863, 
data de l'obra de Viccorio Bersezio, Lei misèYiei de Momsu Travet, influïda per 
Goldoni, però en la qual l'afirmació de la burgesia copa ja amb la dissolució 
de cercs ideals, coc justificam nous cernes de recerca social, aspres i amargs. 
Giacinco Gallina comença l'acci vi cacdramàcica el 1872, el primer període de 
la qual s'estendrà fins al 1880, caraccericzac per l'encrecreuamenc de temes 
goldoniansamb la nova empenta realista, alliberada del joc teatral, per bé que 
se'n serveixi per designar els tipus i les condicions duram les crisis de 
transformació històrica. 

D'acord amb les teories de l'època, calia servir-se de la recerca arcíscica 
com d'un mitjà per recollir dades i fer-ne anàlisis que portessin a veritats 
científiques en el domini de la vida social. L'arcisca s'adona de la realitat 
psicològica i quotidiana que estudia, com el savi estudiaria la vida dels 
líquens. Organitza la documentació, fet que li permetrà deduir-ne lleis 
socials; les dades escadísciques li són la matèria de descripcions reeixides. Un 
cop situats en aquest pla, veiem com se segueixen les lleis de la vida social, 
la psicologia individual i col·lectiva; i, en el pla polític, hom poc proposar les 
orientacions afavoridores del progrés. Per pròpia naturalesa, el drama no 
s'adequava canc com la novel·la a aquest «experimentalisme»; per contra, 
donava una més directa evidència del fragment de vida en qüestió, i porcava 
a aucomàciques conclusions que brollaven amb claredat, i coc això abans que 
l'obra d'Ibsen vingués a transposar els conflictes dramàtics en el pla dels 
valors simbòlics. 

A Itàlia, el naturalisme bufà com un venc purificador, aparagué com el 
millor mitjà per esvair la inquietud que regnava després de la realització dels 
ideals unitaristes i l'extensió dels seus principis, nascuts de la Revolució 
Francesa, que havien menat els esperits i estimulats els homes envers l'acció. 
Hom no volia tancar els ulls davant la realitat, restar sord a la veu de la 
consciència, ni hom podia refusar de lliurar-se a un examen objectiu, home 
endins i encorn d'ell. D'aquesta manera, Verga contempla amb uns nous ulls 
el món camperol on va créixer. Comprèn la importància de desvetllar els 
dolors i la natura, usant la força de la seva llengua natal. En un llenguatge 
volgudamenc rústec, Giacosa posa al descobert les crisis morals de la classe 
a què pertany, coc palesam-les en la lluita aferrissadaamb les lleis econòmiques; 
mostra les relacions escablerces entre els febles i els poderosos al si d'una 
mateixa classe, encre la força de la voluntat i la incapacitat per encarar les 
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proves; mostra la misèria moral en situacions concretes i el sentit de renúncia 
que toca solució implica. De llavors ençà, el drama no s'acontenta d'interpretar 
la vida quotidiana; vol entrar-hi. 

Giovanni Verga, prenent obertament posició, s'acosta al teatre amb un 
«mètode de veritat i sinceritat artística». «Si el teatre i la novel·la, en 
descriure la vida cal com és, acompleixen una missió humanitària, jo he 
representat el meu paper en favor dels humils i els desheretats», afirmà el 
1906 (en el prefaci de Del teua/meu, escrit al terme de la seva obra, just abans 
del silenci.) 

Acusaren Dat tuoal mio (Del teu al meu, 1903) d'extremisme, de sembrar 
l'odi, de negar la pàtria. Verga rebaté les acusacions i remarcà: «Així i coc, els 
Luciano d'avui i els de demà, poc que els he inventat jo~. Són justament els 
personatges com Luciano -un miner que defensa els interessos dels seus 
companys de treball per a més fàcilment poder-los trair- que causen 
l'ensorrament de la nació i del moviment social que l'animava; són ells que 
malbaraten les ocasions històriques ofertes, i que Verga havia testimoniat a 
la fi del segle XIX, quan descrivia la trama de les estructures socials a la I tàlia 
meridional, talment es caracceri t zen a Sicília. Fins i tot podriaser que el teatre 
de Verga ens n'hagi indicat les metamorfosis molc justament: del diagnòstic 
dels costums i els fets de la vida pagesa -Cavalleria msticana, La lupoa (La 
lloba), Caccia al tupo (La cacera del llop)- fins als capgiraments de les 
propietats i les classes, a l'evolució dels mitjans de producció i, per tant, del 
proletariat, cal com es destaquen en aquest gran fresc que és el drama Del teu 
al me,,. Luciano hi branda el fusell contra els minaires, els seus camarades, 
revoltats i incendiaris. L'exèrcit intervé a temps per escal viar-los els riscs. El 
vell baró, que sempre havia refusat d'acceptar per gendre Luciano, es veu de 
cop i volta davant aquest ges e de solidaritat, inesperat però previsible, i crida: 
«Fills meus! Fills meus!» No pot haver-hi pitjor condemna que ser assimilat 
d'aquesta manera a la vella i ociosa noblesa siciliana. I Verga ho sap. En efecte, 
el públic contemplà aquesta obra amb animositat. 

Verga conserva una cerca malfiança envers el teatre: «El lecror--ens diu
és ben sovint millor jutge, i certament més serè, davant la pàgina escrita que 
li diu i li fa veure molt més del que mostra l'escenari, no influïda per la 
gentada i privada de les modificacions-per bé o per mal, cant se val- que 
experimenta sobtadament l 'obra d'arc quan passa per un altre temperament, 
ai las! en belles escenes i eloqüents parlaments. El mateix quan l 'angoixa 
oprimeix Ja gargamella de Nina o Don Mondo; o quan els camarades s'estiren 
els cabells i empunyen els fusells.». Toc i aquestes reserves, Verga comprèn 
el valor d'investigació que l'espectacle pot adquirir. Condensant les situa
cions, el teatre prova de donar-ne una alçada incisiva, uns colors nets, definies. 

A Ca11alleria msticana i a La cacera del llop, deixa més espai a la vehement 
progressió dramàtica, puntuada amb moments de silenci, en què els mocs 
només serveixen peral-luclir,sobreentendre, aprofundir els ce.mes de base. Els 
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personatges i els conflictes apareixen a llampegades, i així i cor la llum 
projectada és definitiva. Després del breu curs de l'acció dramàtica sorgeixen 
nombroses hipòtesis quan s'acaba el drama i el destí segella definitivament 
les vides dels personatges. Però Vega no pren partir. No es pronuncia de cap 
manera. Serà, malgrat cor, porrat a fer-ho en el cicle novel·lesc de Venfuts, i 
en l'últim Da/ tuo al mio (novel·la, 1905). 

Ja a La lloba s'hi transparentava amb més violència interior la situació 
psicològica del pagès sicilià. Verga sent que els fonaments de les estructures 
socials sicilianes es localitzen en la condició dels pagesos, jornalers o perits 
propietaris, sempre en lluita aferrissada per un mínim vital (que, per a un 
pagès meridional és aurènticament miserable) i obsedies per l'eventualitat 
d'un perir capital que els deslliuri de l'angoixa (per a gairebé rocs els 
personatges de Verga, el moriu econòmic és directament o indirectament el 
mòbil del drama: Turiddu és traït perquè és socialment inferior al seu 
compare Alfa; d'aquí la revenja). Dels ambients pagesos, a poc a poc, sorgi
ren els propietaris de sofreres. I, amb ells, gradualment, es constitueix la nova 
classe burgesa. En aquestes obres camperoles apareix l'acritud moral adop
tada pels personatges, en el solc de tradicions ancestrals; d'aquesta manera, 
les primitives relacions socials canalitzen el seus instints. La sorr del 
treballador dels camps s'hi defineix i hi troba la seva raó històrica. En els tres 
acres de Da/ t11oal mio, se'ns presenta l'escala social d'una perira aglomeració 
ciutadana: desheretats, prolerariar, perica, mitjana i alca burgesia; cada classe 
amb el seu poder i la seva lluita, que esdevé una descoberta de si. Cada 
personage del drama s'enquadra en la situació general, però ensems conserva 
un rostre propi, per tal com reflecteix una individualitat nascuda de la con
dició humana matisada a la regió de l'Ema: conseqüentment, es relliga als 
desenvolupaments històrics i a !'estratificació que el situa sempre i en rot lloc. 

L'examen a què es lliura Verga dóna, inesperadament, fins i rot per a ell 
mateix, un resultat del tot negatiu. El teló cau sobre la traïció de Luciano, 
sense deixar entreveure cap més possibilitar. Després de l'aclariment d'unes 
tendències, després de les vicissituds que reflecteixen uns personatges 
dominats per aquestes forces i destinats a aquests dolors, no resta sinó el si
lenci. El llarg silenci de vinc anys a què es condemnarà Verga, fins a la mort, 
i que nous aurors provaran de trencar. 

Giacosa 

La darrera obra de Giuseppe Giacosa (l 847-1906), li piu forte(El més fQrt), 
estrenada a Torí per la companyia Gramarica-Talli-Calabresi, el 25 de 
novembre de 1904, porta aquesta dedicatòria: «Als meus amics Ernesro De 
Angeli i G.B. Pirelli, dedico aquesta comèdia en senyal d'alríssim efecte», 
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amb la dara «Milà, 14 de febrer de 1905» -<1 no gaire distància de la seva 
mort. Pi relli i De Angeli eren aleshores els principals represenranrs del món 
industrial milanès. Podem afegir-hi: els seus artesans més tenaços i inrel-li
genrs. Van dotar Itàlia d'indústries fonamenrals per al benestar i el treball. 
D'altres escudis hauran d'evaluar damunr de quins sacrificis es van construir 
els murs d'aquestes fàbriques. Basti, aquí, recordar el sentir posi riu d'aquelles 
iniciatives en una Itàlia que, per bé que unida i independent, dubtava encara 
d'alliberar-se de les estructures feudals. Cal subratllar, sobretot, l'estreta 
amistat d'aquests homes amb Giacosa i el fer singular que la darrera obra 
esmentada -aspra polèmica contra els negocis financers, als que tanmateix 
hom no oposa més que la feble honestedat d'un jove pintor, però de cap 
manera la veu dels sacrificars i de les víctimes inconscienrs- és juscament 
dedicada a dos represenrants del món que Giacosa precén condemnar. 

La familiaritat amb De Angeli i Pirelli era constam. Hom organitzava 
plaents recepcions en les quals també participava el poeta i compositor 
Arrigo Boiro. Les dicussions i converses es barrejaven amb els jocs. No és, 
doncs, difícil imaginar que els dos industrials desaprovaven el ro i el sentir 
moral de l'obra. 

Si considerem aquestes parriculariracs i ranres alrres de la seva vida, però 
sobretot el sentir de les seves obres, es fa evident que Giacosa es féu 
representant dels sentjments, preocupacions i drames d 'aquesta classe diri
gent, liberal conservadora, que realitzà, darrera de Cavour, la unificació 
iraliana i es conscicuí després en l'element dominant del país, i n'exercí la 
direcció política, l'aira burocràcia i la gran indústria. 

No cenim en compre, ben voluntàriament, els drames històrics de Giacosa, 
en vers i en prosa. Es tracta d'exercicis literaris, segons el g use de l'època i que 
vandesaperèixeruns anys méstard,sense mai més ser impresos ni representats, 
per bé que en sorgir haguessin tingut un gran èxit. Els models francesos hi 
eren perceptibles a simple visra, com d'altra parc ho eren en el renovellament 
realista que s'encera el 1888 amb Tristi amori, es perllonga i es perfà amb/ 
diritti de/l'anima (Els drets de l 'ànima, 1894), C1mie /e foglie (Com les fulles, 
1900), i en fi, li piu forte. De primer hi hagué la influència de Mussec i dels 
postromàncics; després la de Becque, Ibsen i els posmacuralisces. 

Originari del Piemomc, Giacosa escava molc familiariczac amb el teatre en 
llengua francesa. Fins i rot la influència ibseniana, perceptible a Els drets de 
/'ànima(el cemade la qual és can propera! de Casa de nines i La dama delmar), 
es plega a una violència dramàtica de marca típicament naturalista, amb 
progressió escènica gradual. D'altra banda -i això permetria d'avaluar els 
fenòmens en els aspectes posi rius--, nombrosos problemes històrics i morals 
es plantejaren, alhora als burgesos francesos i italians. El descí dels persona
tges vincula, de manera aparenrmenr singular, però de fer ben significativa, 
les vicissituds de l'amor amb les dels negocis: el drama rau precisament en 
aquesta simultaneïtat, per no dir coincidència. 
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A Amors tristos, tot això és vist amb puresa, amb una púdica poesia. La 
veritat i l'estil de Giacosa no s'adiuen amb l'èmfasi, amb els mucs dolors, amb 
el provincianisme que desvetlla la seva pròpia tragèdia per la pintura de les 
desgràcies de cada dia, simples i mesquines. Veritat que cal no buscar mai en 
el drama romàntic, de colors encesos, si n6 en l'enumeració crua de les 
despeses, la parada enutjosa i mortificant de les tertúlies, les lletres de canvi, 
les vanes especulacions: coc ens sembla revellit, polsós, podrit, amb prou 
feines rehabilitat pel somrís d'un nen o per la sana irrupció del vigor juvenil, 
capaç de salvar-se pel candor. 

Com les fulles de vegades llisca en el patetisme i, pel fet que hi plana una 
esperança, una possibilitat de rehabilitació, l'aucor s'aixeca sobre els 
personatges, el suficient per entendrir el públic i distreure'l de la crua real i
cac, que havia pintat amb cocs els crecs de la desagregació a Amors tristos. El 
maceixescil bandeja la sobrietat i l'aucentici cat. Certament, el poderd 'emoció 
sobre el públic italià -tradicionalment burgesos- d'aquesta obra, escava 
assegurat en atènyer aquella capa de la consciència on s'expressen els desigs, 
els abandonaments de l'ànima: on les aspiracions voldrien desembocar en una 
petita felicitat diària, feta de renúncies, a canvi de serenicacs. Hi ha més 
veritat en Edoardo, personatge jove i repulsiu, representatiu de la nova 
generació, a El més fort, que en Massimo, l'honest enginyer de Com les falles. 
Edoardo és un paradigma, profundament just, relacionat amb una complexa 
realitat. Mentre que Cesare, el protagonista de El més fort, no deixa de sem
blar-nos absurd en les seves explicacions: «Haig de treballar. Hom canca el 
prestatge dels sentiments domèstics». En assumptes de treball: «En els 
negocis no hi ha pas interessos comuns. Hi ha el meu, que em fereix de prop, 
i el dels altres, que no m 'interessa». La finalitat d'aquests esquematismes és 
d'escanyat els seus turments. 

Els drets de /'ànima constitueix una d'aquelles obres que mostren la prostació, 
i després la revolta, de l'ànima femenina, coc reivindicant la llibertat d'acció. 
La violència moral del matrimoni h i emergeix amb encara més vehemència 
que a Amors tristos. Un dels fonaments del món de Giacosa s'hi esfondra, 
doncs, definitivament: el món en què l 'havien educat, del que era, doncs,. 
representant, del qual pretenia, ara, fer-ne la crítica (perquè la burgesia 
sempre li ha complagut estudiar-se i condemnar-se). 

Repertori dialectal i drama verista 

Els diversos dialectes italians, enfortits per l'ús i nodrits amb aportacions 
artístiques, ens ofereixen ver i cables llengües, amb un destí propi, amb una 
història particular, que defineix una precisa línia estètica, característica per 
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a cadascun d'ells. L'estudi de les produccions i de la parla quotidiana que 
reflecteixen, ens forneix consraracionsadienrs per aclarir lesactualsesrrucru
res del país. Un exemple mereix un lloc a parc: el de la producció teatral (que 
es destaca de la producció literària, sobretot lírica), perquè depèn de la vida 
corrent del llenguatge, en contínua evolució. El caràcter particular del teatre 
dialectal rau justament en el registre quasi immediat, i tanmateix definitiu, 
d'aquesraevolucióque, si més noen la producció teatral italiana, es distingeix 
netament de la de la llengua literària, per cal com es relaciona directament 
amb els fets de cada dia. 

El juny de 1863, a Palerm, Giuseppe Rizzocro i Gaspare Mosca, dos joves 
actors d'unacompanyiadialecral siciliana, es trobaren i decidiren de preparar 
un espectacle, inspirat en esdeveniments i personatges reals, sobre les 
malifeces de la mafia. El vigor innac de l mafiwi (Els mafiosos), es relaciona 
sobretot amb l'humor colorista, l'empenta de la paròdia que beu del realisme 
popular, ran rude com es vulgui, però poderós i efectiu. Els actors en retenien 
aJiò que volien, ho posaven al dia, ho retocaven, improvisaven. El personatge 
de Jachinu Funciazza esdevingué, de llavors ençà, a Sicília, el símbol de 
l'home de la màfia, fanfarró i bru ral. Les companyies de faràndula que, encara 
ara, tresquen en bon nombre Itàlia, segueixen representant l mafiusi com a 
plac forc del seu repertori. 

D'altra part, tingué lloc la primera gran interpreracióde Giovanni Grasso, 
directe successor de Rizzocco. S'entaulà, durant força anys, una polèmica per 
establir si l 'aucor era Rizzocro o Mosca. Segurament hi degué haver col -labo
ració sobre la base de la llibertat que l'intèrpret italià s'ha permès sempre 
envers el text-ben sovint per millorar-lo--- i que feia de la seva interpretació 
una veritable creació. 

A pocs mesos del naixement del Mafiusi, Virrorio Bersezio (1828-1900), 
periodista i polític famós, lliurava a una companyia de Torí, que representava 
en dialecte piamontès, Le miserie d'M.onm) Travel (Les misèries del senyor 
Travec),ecodesoladorde les misèries que oprimien la classe petit burgesa del 
Nord, en una gran ciutat que s'encaminava al desenvolupament industrial. 
La pinrura dels personatges i els contorns de la intriga són lleugers, delicats, 
poètics, més rocam al patètic que al còmic. Aquesta obra obtingué un llarg 
i immediat èxit. 

l mafiwi constitueix la soca original del repercori meridional d'ambient 
popular, relacionat probablement, pel seu caràcter paròdic, amb els drames 
romàntics de bandits. Le miserie d'M.onss,, Traver és el punt de partida d'una 
bona parc de repercoris, en dialecte o en italià, de la Itàlia septentrional, 
relacionats amb els medis desheretats de la perira burgesia, de la qual en 
registra les fallides. Labiche i Augier forniren sens dubte l'esrruccura de 
l'obra, però l'esperit és del roc aucèncic i innovador, per ral com es relaciona 
amb una condició social, vista a través d'un personatge simbòlic (a Itàlia, el 
seu nóm esdevindrà un lloccomú). La realitat quoridianad'aquesr personatge, 
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el seu balanç econòmic i moral, les humiliacions que paceix, coc plegac és 
posac de relleu, per bé que hom cedeixi una mica a la compassió. 

Neixen, doncs, als dos excrems del país, poc després de la proclamació de 
la unicac, dues visions clares i comrascades de la real icac afecciva del nou escac, 
d'una íncima crisi que es manifesta per una oposició: una pec i ta burgesia que 
es proletaritza, tot amicipant uns processos quede mica en mica es faran més 
generals, i una plebs que tendeix a la dignitat del proletari, coc cercam una 
rehabilitació exposada en el movimem del «feixos» socialistes sicilians (/asci 
JiciLiani), cempcaciva de conquerir l'autonomia i la consciència. 

Nacuralmem, ·cada un d'aquests episodis recorre a la mímesi directa 
-idemificable en la vida de cada dia emre els espectadors- d'un procés 
precursor i inspirador d'aleres més complexos, al si d'un cos social a la recerca 
d'un nou equilibri i una unitat real. La sort d'una dramatúrgia oriemada en 
aquesta direcció roman lligada de manera decisiva a la personal icac i, val adir, 
els capricis dels accors dialeccals, mancacs de tex cos per afirmar-se, però que, 
si n'eren capaços, remodelaven pel seu compte, sense preocupar-se gaire dels 
aucors. Sabien que l'èxit depenia molt més de l'expressió del seu art d'actors, 
independemmem de les formes, que de la significació i importància del 
repertori. 

Edoardo Ferravilla i Gaetano Sbodio ofegaren els desenvolupamems del 
ceatre milanès femconvergirels seus texcos(diguem-ne, de «diàlegsP) sobre 
les seves persones i les seves col·locacions, sovim fixes. Ferravilla va robar a 
Carlo Dossi el primer acce de OnafamigLia de ciLapponi (Una família de fanfar
rons) i el cransformà en una farsa, A cla1; de; a1en (La classe dels· ases). 

Sbodio arribà a posar Carlo Bercolazzi, a qui havia fet debucar el 1890 amb 
l'obra en un acce Ona ;cena de La vila (Una escena de la vida), davam la 
impossibilitat de seguirescrivimen milanès(de practicar,doncs, un realisme 
aucèmic) quan ja havia lliurat obres com EL no,t MiLan (El nostre Milà), i La 
gibigianna (El miralleig). Bercola22i encarà, així, el ceacre en italià: les seves 
qualicats d'invescigador de la misèria moral i material brillaren en els seus 
drames, reposam en un caràcter i una condició. Però la seva millor vena, la 
de la pi mura dramàcica de J'ambiem, la del llenguatge di rec ce, de cada dia, 
no pogué portar-la al límit, per bé que ens hagi deixat dues obres que es 
compcen emre el millor del ceacre icalià del segle XIX. El vericable Cario 
Bercolazzi (1870- l 9 l 7), el que encara no escà diposac a renunciar, el que 
buscava de donar plena significança a la sevaaccivicac,eldescobrim en escreca 
relació amb aquella capacicac, plena de frescor, de descriure els escacs d'ànim 
i les condicions de vida a Milà, amb un llenguacge puramenc ucilicari, que 
defugia els equívocs, els ecos, els models exteriors. 

En el teatre europeu de l'últim segle, Ja cempcaciva de Bercolazzi és, si fa 
no fa, l'única a moscrar imparcialmemel món i els éssers que en fan parc, sen
se recórrer a cap suport ideològic; aspecces que ja apareixen en els accems 
satírics de Becque, o en la problemàtica de ei pus ibsenià, o en les i merrogacions 
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sorgides de la situació social. Bercolazzi només té la intenció de descriure, de 
representar, sense ser forçat per cap motiu exterior. 

A El nost Milan (1893), de vegades sembla que el traeixi la temptació del 
pintoresc, encara que just els forcs accents i els colors puguin donar compte 
d'aquest drama que es desenvolupa en els barris bajxos milanesos. 

A La gibigianna (1898), l'equilibri dels cons es perfecte, la facultat de 
representar es fa reveladora, els personatges es destaquen del medi sense 
resultar aixafats. Bercolazzi, en un quadre d'una vicalicacconcreca i immanent, 
reix plenament a descrjure la psicologia, lligada a la condició social, dels 
personatges que es debaten entre una existència i un món dels quals en són 
alhora parts i víctimes. Bercolazz.i no podrà mantenir gaire més aquest nivell 
de perfecció; la inspiració cedirà a les exigències ceacrals, als personatges 
forçats, arran de l'artifici, encara que, al començament de les seves obres, 
esbossa en unes poques ratlles un ambient i el lloc que hi ocupa un personatge: 
la mentidera Lu/,)(1903), L'egoiJla(L'egoista, 1900), La zitella(I..a noia vella, 
1915). 

A La gibigianna conviuen els conflicres interiors i socials en una ciutat en 
vies d'industrialització, amb el trasbals que les condicions del desenvolupa
ment llancen sobre les consciències. Una ciutat que cedeix a un íntim 
malefici, a l'amargor i el dolor d'aquell fi de segle; una ciutat capgirada pels 
moviments de rebel·lió, per una inquietud que no troba sortida afirmativa i 
cau en la renúncia, Ja humiliació, la desfeta. El conflicte entre Bianca i En rico 
es lliga precisament a la seva situació econòmica, al desig de Bianca de viure 
d'acord amb les seves aspiracions, en un benestar que pot realitzara cravés de 
la prostitució, més que en la misèria protegida per l'amor. El primer impuls, 
el dels mitjans per ascendir, de ben lluny seria superior al segon, l'amor, si 
Enrico no hagués intervingut amb la violència de lasevapassióperemporcar
se Bianca definitivament amb ell. Aquest cop, els ambients socials són 
estudiats en coca la seva varietat i complexi cat. Els dos protagonistes, amb les 
seves vicissimds, hi destaquen. Encre els components fonamentals de la 
novel·la psicològica, se situa d'aquesta manera la recerca de l'èxit social a 
qualsevol preu. Es en aquesta perspectiva que es revela el conflicte interior. 

Els eres actes de La guera (La guerra, 1896), de Pompeo Beccini i Eccore 
Albini progressen amb concisió. L'acció es decabdella segons una lògica 
d'acer. Desconcerca, encara que això pecmecj la millor resolució dramàtica 
de l'aven cura dels personatges, l'evidència de la cesi: l'oberta condemna del 
nou escac de coses creat a part i r del 1860. Condemna que no es vol solament 
expressió d 'una amarga experiència històrica, sinó també acusació dels 
successors, trenca anys més card. Aquesra acritud crítica adopta la màscara de 
la caricatura, i rellisca, devegades,en l'escepticisme vulgar. Retrobem la lliçó 
d'objectivitat de les obres de Bercolazzi, en la pintura de la realitat de cada 
dia, reviscuda sobre l'escena. Les personalitats hi són detallades sense cap 
escrúpol romàntic, amb una penetració pensada per desvetllar la base del 
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comportament. N'existia un precedent: cercs drames veristes, tot parcint 
d'un punt de visca moral, descrivien el descí dels personatges i les sicuacions 
t ípiques de les classes superiors, a Milà. 1884: La conteJsa Maria (La com cessa 
Maria )- amb el rerafons d'una vaga-de Gerolamo Rovecca; 1889: Lwergini 
(Les verges) de Marco Praga; 1890: l Barbarò (Els Barbarò) de Rovecca; 1892: 
Le Rozeno (Les Rozeno) de Giannino Ancon Traversi; 1892: l disonesti (Els 
deshonestos), de Rovecca, cambé. 

Les relacions de Giovanni Grasso i d' Angelo Musco amb els seus au cors 
també van ser cempescuoses, perquè l'un i l'alcre retallaven els cexcos a la seva 
mida i reemplaçaven descaradament les rèpliques escrites per les que 
improvisaven. Els aucors (fins i tot Pirandello) o callaven o s'emmodlaven als 
accors. Pel que fa als aucors sicilians, els veiem, de primer, dramàtics, amb 
Grasso, i després còmics amb Musco; o bé els dramàtics callaren per fer lloc 
als còmics. 

Paral·lelament a la composició de La guerra, Giuseppe Giusci-Sinopoli 
(1866-1923) escrivia per a Grasso La zolfara (La sofrera), representada el 
1895, no gaire després de la fundació d'un petit teatre per Garibaldí Bosco, 
a Palerm, seu dels «feixos» socialistes. Aquest teatre escava pensar per a la 
representació de drames socialistes, per a l'ús exclussiu dels obrers que hi 
percanyien. Hom representà drames sobre els més recents esdeveniments de 
Sicília, com U no sciopero inconsulto (U na vaga inconsiderada), monòleg sobre 
les desgràcies de Calcavucuro; i així, successivament, d'un esdeveniment a 
J'alcre. 

El teatre dialectal sicilià, que tingué en Luigi Capuana i Nino Marcoglio 
els representants més conegues, en general manifesta un culce estricte pel 
«sentit del teatre» , can vigorós en els dos grans actors Grassa i Musca. Fins 
i coc quan procedeixen de l'exercici literari, com és el cas de Capuana, no 
acusen pas les febleses d'aire acadèmic o ideològic. No es preocupen gaire de 
construí runes sòl i des esc ruc rures escèniques, a j udacs pe l 11erismeq ue professen. 

Ni el primer Pirandello no escapa a les prudències d'un ceacralisme sense 
riscos, cal com li havia suggerit Musca, i que escombrarà més card amb la 
descoberta que el teatre és hipocresia, destinat a sostenir els hipòcrites 
socials. 

El drama de Giusci-Sinopoli combina la representació verista, a la Verga, 
amb una construcció teatral rude, però poderosa, a la manera dels drames de 
bandies (l'esquema romàntic del tirà sobre el qual l'humil venja per la 
violència les humiliacions). L'ambient de la sofrera i els seus protagonistes, 
cal com ens són presentats, mostren clarament el condicionament directe del 
personatge per l'ambient. Lligada a la història d'aquells anys, l'obra 
desenvolupa el tema de la traïció de classe i el de la dona acre ca per una si rua
c ió privilegiada. La llengua (l'italià) expressa una inflamada passionalicac. 

L'any 1875, Giacinto Gallina i Riccardo Selvatico havien començat a 
treballar per a companyies vieneses. Després de 1890, Alfreda Testoni 
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(1856-1931), amb l'obra còmica I Pisunent (Els llogacers), i Augusco Novell i 
( l 867-1927),amb les sevesobretes, entre les quedestacaI morlicino(EI morcec), 
estableixen les bases d'un teatre en dialecte, respectivament bolonyès i 
florentí. Tesconi i Novell i no hagueren de barallar-se amb els intèrprets. Pe
rò el que semblava un avantatge esdevingué un entrebanc, per tal com això 
travava l'afirmació nacional del seu teatre, en relegar-lo al marc de les 
províncies. 

Immediatament després de la formació del Regne d'Icàlia, hom havia 
experimentat el pes d'una allau de problemes que es plantejaven a la nació; 
igualment, cap a la fi del segle, importants sobressalcs van fer crontollar la 
comunicat social. Procedien sobrecoc de les classes populars (el moviment 
s'escampa, dels «feixos~ sicilians fins a les revoltes de Milà, soca el signe del 
socialisme, per bé que la revolta fou més aviar instintiva). Durant aquell 
temps, la burgesia establia les seves condicions i normes de vida. A aquestes 
dues fases corresponen repercoris diferents, públics i autors diversos, així 
com tradicions i resulcats també diversos. 

Giacinto Gallina (1825-1897) reprèn els models veristes tot temperant
los amb un lirisme contingut i patètic. A Zente refada (Els nous rics, 1877), 
Sereníssima (Sereníssima, 1888), i La famegia del santolo (La família del padrí, 
1893), estableix un quadre sensible, de vegades amarg, dels interiors petits 
burgesos, i desenvolupa alguns temes goldonians, per desembocar a una no
va introspecció psicològica, en un context d'anàlisi social. 

Alguns anys més tard, la generació successora de Giacosa i Gallina 
desenvolupa una producció teatral de fons regional i verisca i cracca de 
constituir uo repertori que, sobre uoa ampla base verisra, encabeix el teatre 
en vers, el drama de grans problemes i l'aventura de l'espiritualicac. 

Riccardo Selvacico (1849-1901), amb I recini da festa (Les arracades de 
fesca) i Renoaco Simoni (1875-1952) amb La vedova (La vídua), Tra111Qnto 
(Crepuscle), Congedo (Adéus) o Cario Gozzi, aporcen al teacre venecià els 
sentiments d'intimicac continguda i nostàlgica, de gràcia natural i «desfeta» 
provincià (en el sentit poètic), sense tanmateix traspassar els límits de 
l'observació d'acmosferes i de pintura de caràcters. 

A Sperduti ne/ buio (Perduts en les tenebres, 1905 ), de Roberco Bracco, els 
herois són dos personatges patètics dels baixos fons napolitans: un voilinista 
cec i la seva companya, sobre qui pesa l'ombra d'un duc que abandonà la seva 
mare i la deixà en la misèria. Grasso interpretava el cec al film de Nino 
Marcoglio, primer exemple de l' «escil italià» (adherit direccament a la 
realicac; i, en els millors models, avui dia famosos, derivar del filó dialectal). 
Pels tons llòbrecs i ardents de l'atmosfera, per la violència realisra de la seva 
història, Sperduti ne/ br,io s'acosta als exemples més oorables de frescos de vida 
popular copiats del natural. És l'única obra de l'aucor digna encara d'interès. 

127 



D'Annunzio 

El nou segle veu com, sobre la trama del teatre pagès sicilià de Verga i 
Capuana, Gabriele D'Annunzio (1863-1938) broda els seus versos i els 
símbols manllevats de la poesia simbolista de Maererlinck i Swinburne, 
aplicats sobre l'observació verista i el gust pel folklore. Aquesta barreja, hàbil 
i astuta en cors els sentits, s'anomenarà La figlia dijorio (La filla de Jorio, 
1904) i IAftacrola solto i/ moggio (La torxa sora el quartà, 1904). Avui dia, els 
artificis i faramalles s'han esvaït, posant al descobert el manierisme, 
l'academicisme i el plagi; les obres d'inspiració burgesa, La gloria (La glòria, 
1899) i Piu che l'amore (Més que l'amor, 1906), posen de manifest, potser 
grotescament, el naixement de concepcions feixistes. La ciuà ,noi-ta (La ciutat 
morra, 1898), Franwca da Rimini (1902), La nave (El navili, 1908) són purs 
exercicis retòrics, amb alguna complaença autobiogràfica, mística o nacio
nalista. 
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La comèdia humana de Nàpols 

Scarpecca 

La literatura dramàtica napolitana presenta una inesperada evolució 
històrica. Fins als darrers anys del segle XIX, es dedica sobretot a oferir una 
versió espectacular, conforme als gustos del poble napolità, de la literatura 
dramàtica dominant en italià o en altees dialectes. No hi manquen motius 
autòccons -bastaria citar la màscara de Pulcinella- però la seva presència 
és deguda a una sol·licitació exterior, que adopta aquí unes expressions 
específiques. Els autors es deixen porcar pec l'esperit d'imitació. En defini
tiva, el ceacce venecià i el roscà seran, durant uns quants segles, dos pols 
constants d'atracció. 

Cap al finals del segle XIX, l'exemple més significatiu de representació 
còmica -on l'ambient i el personatge, d'acord amb la tradició italiana, es 
barregen sobre un fons de vegades sacític, de vegades patètic- es troba en 
el teatre d'Edoardo Scarpetta (1853-1925), que succeí en el favor del públic 
napolità al darrer Pulcinella, Anconio Pecico, de qui havia estat alumne 
predilecte. La conjuntura obligà Scacpetta a renovar el repertori, i tenir 
present, més que res, l'exigència de l'èxit. Provà, primer, de procurar-se'l 
amb la creació directa, Miseria e nobilità (Misèria i noblesa, 1887), on la 
intervenció purament còmica s'alia a l'observació de trets característics i 
tendències. És la farsa de la fam, veritable protagonista com als primers 
assaigs de Chaplin; de la lluita sense quartet contra la gana, vençuda a la fi 
mitjançant una empenta heroica, al cap de moltes i greus aventures. La fam 
en la seva perennitat, florida de pantomimes, de lazzi, de picades d'ull. Ens 
trobem de nou en la tradició de Pulcinella, pecòamb unaconsciènciadifecent 
dels esdeveniments. El joc de la fam esdevé obsessiu i, soca l 'habitual solució 
còmica, s'amaguen l'amargor, l'escepricisme, una epopeia del quotidià. 
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Ben aviat s'exhaurí la seva força creativa i Scarpecca començà a adaptar el 
brillant repertori francès, t ransposant-lo a Nàpols i traduint-lo amb enginy 
al d ialecte napolità. En aquestes versions no hi manquen les observacions i els 
personatges crecs de la cealicac napolitana: la refeta va, doncs, més lluny que 
l'original. 

Un cas típic en aquest sencic: T re calzoni forrunati (Tres pantalons afortu
nats), recentment recollida per Eduardo De Filippo. La comèdia parteix de 
l'esquema arlequinesc de la sort, que cau justament on m és forc pesa la 
condició social. El cerna originalment arrenca d'una farsa francesa, revisada 
per Scarpetta, a la qual De Filippo ha afegit la seva proposta. Quan hom la 
veu representar, no pensa pas en la pobresa del text, sinó en la substància èpica 
que Eduardo i els seus camarades aconsegueixen amb els micjansméssimples. 
Els treballadors en vaga per obtenir una puja de cinc lliures al dia, el pa que 
hom creu de la boca, la placeca de Nàpols on cadascú compara la misèria amb 
lade l'altre i en decanta les raons, vecací aleres tancs quadres vius, amb colors 
vigorosos i francs. 

Viviani 

Al cap de la llarga existència de Pulcinella, veiem disoldre's el personatge 
en una nova anàlisi del seu poble i del seu drama, que Raffaele Viviani (1888-
1950) proposa amb un humor que ja no pertany a «l'esperit del putxinel·li»; 
amb una gran riq uesa d'elements que concorren a la creació d'un «comèdia 
humana» de què Nàpols n 'és el ceacre. ¿És encara possible, avui dia, fornir una 
exposició de la seva obra, quan la vida que li infonia sobre l'escena ens cau can 
lluny en el temps i la memòria? Podem emetre un judici crític sobre un teatre 
que només pren el seu ver i cable aspecte quan es reeresenca, i que no prendrà 
mai més el que tenia quan l'autor el representava? Es aquesta una llacuna que 
mai no podrim omplir, per molc que vingui el temps en què les obres de 
Viviani cornaran a circular i se les reconeixerà el lloc, en el teatre italià del 
segle XX, que avui dia, per exemple, acordem per a Belli i Porca pel que fa 
a la poesia italiana del darrer segle. 

Per passar d'una a alera comparança (amb l'única finalitat d'aclarir certes 
relacions), hi ha una interdependència històrica similar entre, d'una parc, 
Leopardi i aquests dos grans poetes dialectals, i d'altra, Pirandello i Viviani: 
interdependència que per simplificar podríem anomenar com una relació de 
classe. A la relació aristocràcia-burgesia e n el segle XIX correspon --~s
pecialmenc a la primera meitat- la relació actual entre burgesia-classes 
populars. De la mateixa manera que Leopardi reprèn pel seu compte bona 
parc de les exigències històriques de la burgesia del Risorgimento, veiem com 
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Pirandello, en la seva evocació humorística i idíl·lica del pagès sicilià, precisa 
els crecs i els aspectes positius de la seva psicologia i sentit de la vida. 

En aquest ordre de coses, Viviani representa una etapa decisiva en la 
història del teatre italià: per primer cop (i això es verifica en correlació amb 
els fecs), s'hi manifesta l'aportació directa de la creació popular. Segons una 
tradició arrelada a Itàlia, Viviani nasqué sobre les taules: les del minúscul 
Opera dei Pupi (Teatre de titelles) que, a Nàpols corn a Sicília, és el cor de 
coces les emocions teatrals. El 1917, després de la desfera de Caporecco, el 
govern ordena el tancament dels teatres de varietats. Diverses companyies, 
entre les quals la que Vivianí hi treballava aleshores, transformaren els seus 
espectacles de varietats en un nou tipus d'espectacle, on les cançons i les 
macchiette(silueces còrniques)s' insereixen en una veritable intriga dramàtica, 
representada en prosa. 

Al començament, les intervencions en el decurs d'aquesta intriga són 
nombroses i s'inspiren en fones musicals autònomes i molc diverses. Després 
nasqué larceneggiata (cançó dramatitzada), composició teatral que s'inspira en 
una cançó, de fons narratiu, corn les/rotto/ernedievals,de què en desenvolupa 
elements i personatges. En aquest gènere, l'obra amb què debuta Viviani el 
24 de desembre de 1917 al teatre Urnberto, O'vico (El carreró), porca unes 
llavors destinades a conèixer un ample desenvolupament en els anys que 
seguiren. 

A Viviani, el cant té la funció d'acme, de cresca, en el curs de la paràbola 
dramàtica, que més card adoptarà Brechc. Però, mentre en aquest últim la 
solució reflecteix les exigències d'una civilització i una consciència ceacral, en 
Viviani prové d'un coneixement instintiu i profund del públic, en particular 
del seu públic napolità, així corn també d'implicacions de la seva visió del 
teatre i les possibilitats que, corn a autor, s'ofereix en tanc que intèrpret. 

Encoratjat pel primer èxit, Viviani desplegà l'any 1918 una excepcional 
fecunditat. Treballador responsable i aferrissat, tanc corn a autor, corn a actor 
o realitzador, es compromet sense embuts en la nova via, seguit per un grup 
d'actors fidels. Presenta un seguit d'obres en unacce:Via Toledo di notte(Carrer 
Toledo a la nie), Piazza Ferrovia (l.a plaça del eren), Borgo S. Antonio (Barri de 
Se. Amoni), Via Partenope (Carrer Parcenope), Scalo marittimo (Estació marí
tima), Porta Capuana (Porca de Càpua), Piazza Mrmicipio (Plaça de 
l'Ajuntament), Osteria di campagna (Hostal del camp). El 1919 va escriure 
Caf/è di notte e di giorno (Cafè de nie i de dia), Marina di Sorrento (Marina de 
Sorrenca), Eden Teatro (Teatre Edén), Lo sposalizio (Les noces), S. Lucia Nova 
(Sama Llúcia Nova), Festa di Piedigrotta (La festa de Piedigrocca), Campagna 
napoletana (Camp de Nàpols). El cicle es canca el 1920 amb un acte 
espiritualment autobiogràfic, on l'actor-autor encarna el seu propi perso
natge: Raffaele Viviani interpreta Raffaele Viani dels deu anys endavant: La 
bohbnede Viviani. En aquescaobradepassael marc de la farsa amb un propòsit 
que ens recorda L'impromptu de Versal/es: la paràbola de l'home de ceacre. 
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A la vora de la necessitat d'expressar-se coc interpretant la vida del seu 
poble, Viviani col·loca sovint, com un contrapunt, el precexr del plaer del 
teatre. Res no ho palesa més, que un repàs als títols de les seves obres: recull 
els aspectes més dramàtics del vida de Nàpols i en pintar un ampli fresc, de 
caràcter coral, on tot se suma per posar de relleu un moment íntimament 
tràgic. 

Viviani descriu els personatges més representatius de cada ambient, de 
cada grup social, en una perspecciva que sempre fa intervenir aspectes 
francament còmics, per atènyer, al capdavall, una substància fecade pena i de 
dolor. Les primeres obres en un acte, les de 1918, es limiten a esbossar els 
elements diversos d'un quadre fix. El descabdellament (val adir, el seu destí}, 
roman encara tancat, no surt pas de la ganga. L'acció es redueix a una 
escaramussa, a un fec divers. 

Scalo mari11i11,a és un drama sobre els emigrants i el món que els explota. 
Al moll de l'Immacolacella, el vapor salpa sense Mincuccio, que s'ha 
endarrerie a cerra, atrec pel joc, i es veu així separat de la seva mare Gemmina. 

A BorgoS. A11tonio, un g11appo (un captaire, un arurat), abandonat per la seva 
dona decideix de triar-ne una altra per continuar la vida. Al fons, la parrò
quia que prepara un festa religiosa. 

A Piazza M1micipio, l'obrer Pascalino dispara sobre el cap de raller, que 
s'encén amb la seva dona. 

A Porta Cap11ana, una dona enamorada i gelosa és assassinada pel marit 
d'una dona que va calumniar. 

Via Toledo di noi/e i Osteria di campagna reprenen els personatges i cexcos que 
figuraven en els anteriors espectacles de varietats. Els cernes sempre són 
quotidians, encara que un esperit nerviós i dramàtic els sostingui: Viviani 
desvela els moments crítics, els condueix a l'acme que mostra l'angoixa de 
cada dia. Tot i així, Oueria di ca111pagna és sobretot una tarda de diumenge, 
l'alegria d'un hostal i els seus clients, amb la bona acció d'un g11appo que 
detura dos enamorats, a punt de fer un mal cop de cap. 

Ca/fèdi nolleedi giorno ens és descrit amb cançons, tonades, codolades, amb 
una tristesa característica. Més enllà dels personatges que hi desfilen ---de 
vividors a desocupats que no saben on dormir-és el drama d'una ciutat que 
esclata. 

Aquesta producció culmina amb Lo sposalizio, en dos actes. Peppeniello i 
'Maculacina voldrien casar-se. Però el destí els ho impedeix. La malalcia i la 
pobresa els separen per a sempre més. 'Maculatina es casa amb un ric 
mercader, Vincenzino; i, durant les noces, una absurda fesca inútil en què el 
contrabaixisca i Collecca es diverteixen a cor guèvols, anuncia que Peppeniello 
es mor. La jove casada fuig desesperada. L'espòs resta sol i el contrabaixisca, 
un cop pagat, s'allunya desitjant-ne cent, de dies com aquells, ignorant de 
coca la tragèdia, preocupat només per la gana i pel sopar. Cadascun contri
bueix a compondre un conjunt de realitats i d'aventures, de dolors i alegries. 
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La música els acompanya dolçamenc i els versos són una mena de conclusió 
que subjeu a l'acció. 

Sense que Viviani en tingués una directa consciència, Campagna napoletana 
reprèn la vena rústega de la comèdia i caliana. Però l'atmosfera arcàdica és 
definicivamenc abandonada, en profit d'un rraccamenc direcre, coral, de la 
vida d'ara, en els decalis més minsos. Com sempre, la incrigasegueix una li nia 
bascam clara, positiva en cor el que té d'elemencal: el conflicte encre un pare 
i un fill, a propòsit d'un matrimoni per interès. Aquesta excusa permet tractar 
el món pagès, en la seva joia i en el seu patiment: Viviani en treu unes noces 
plenes de frescor i fixa els diversos personatges; al mateix temps, utilitza un 
cor que recrea la unitat. 

Festa di Piedigrotta és únicamenc un quadre: bellugadís i variar, hi llueix 
cora la riquesa dels colors, dels rons, dels accents. 

En aquest primer període creatiu, el predomini inicial de l'element coral 
s'ha visc reemplaçat per un equilibri més gran enrre els cors i l'armosfera, 
entre grup i individu, paral·lel a un creixement de l'esperit dramàtic. 

Entre 1921 i 1926, el treball de Viviani es concentra en el personatge, en 
tanc que individualitat, certament, però també com a expressió d'un ambient, 
d'un món, d'una condició. Els mateixos títols basten per adonar-se d'aquesta 
relació fonamental: Circo eq11estre Sgueglia (El circ Sgueglia, 1921), Fatto di 
cronaca (Fet divers, 1922), Pescatori (Pescadors, 1924), La figliata (La venerada, 
1924), Zingari (Zíngars, 1926), Morte di Carnwale (La morc de carnaval, 
1926), G11appo di cartone (Trinxeraire de cartró, 1932). 

Es rracra de mons molc avi nenes de Viviani, en directa relació amb la seva 
experiència de la vida i de les coses. Quan ens parla d'aquest ambienc popular 
on nasqué, s'inspira en algun esdeveniment que el va impressionar. Aquesta 
acrirud fonamental el seguirà fins a la darrera obra que escrigué i que mai no 
ha estat representada: Mura/ori (Paleres, 1942). 

El període central de la seva acrivirar correspon a l'expansió del seu èxit 
arreu d'Iràlia i a la producció d'obres en eres acres. Evidentment, Viviani 
podia, d'ara endavant, medicar i preparar millor els espectacles, desenvolupar 
més àmpliament els remes. 

Després de l 930sobrevé una fase de replegament, de vegades de concessions 
al model burgès de la comèdia dialectal. Viviani continua escrivint i 
representant, i obté sempre uns resultats escènics vius i perfectes; però passa 
que els mori us es repeteixen, es banalitzen o de vegades freguen la renúncia, 
quan no s'orienten cap a les solucions més fàc ils, al si d'una visió paternalista 
del món popular (visió, per cert, força esresa, a l'època). 

Cirro eq11estre Sg11eglia segueix la línia tradicional revitalitzant-la, i com 
electritzant-la pel recurs a formes i exercicis del circ. A més, la corba 
dramàtica també es destaca amb claredat dels quadres d'ambient i de cosrums 
de la dramatúrgia burgesa, toc definint una nova solidaritat humana: 
d'aquesta manera, els personatges depassen, en el pla dels sentiments, la 
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desesperada condició on els col·loca la societat i la vida. Zingari i Circo eqrmtre 
Sguegliacomparceixen la intenció de projeccarsimbòlicamenc cercessicuacions 
en l'esdevenidor, d'evocar l'eixida històrica que aquesta gent buscava i busca 
encara. Hom hi percep la marca del tràgic sentiment d'impotència que, per 
aquells anys, paralitzava el proletariat italià. Els personatges d'aquestes dues 
obres se situen en el límit entre la classe obrera i artesanal i el sub-prolecariac. 

L'accés a la consciència de classe es veu interromput un cop i un alcre. 
Zingari mostra les al·lucinacions d'un jove gitano oprimit pel poder del cap 
i reduït a no esperar res més de l'amor. L'acció es desenrotlla en un clima que 
barreja el sencic primordial de la màgia, el risc constant que representa la vi
da, el desigs que s'ofeguen mútuament. El llenguacge, sovint argòtic, exhala 
l'esponcaneïcac reprimida en les ànimes primitives, poc habituades a expres
sar-se. 

A La figliata, el retrac irònic i deseixit dóna lloc a un judici moral sobre 
els conflictes íntims de cada dia. Una ambigua relació humana, el malestar 
amagat delssencimenrs, porten a unacondemnaque sobrecoc feriex l'innocent, 
entrampat en els filats de les institucions. 

Fattodicronaca i Percatori descriuen la vida de cada dia, en el primer cas en 
un ambient petit burgès, en el segon en un ambient popular. A través de 
conflictes violents: Viviani corna a fer servir l'enfrontament, amb una 
resolució sagnant, per cal de definir un món, amb les seves penes, eternes o 
inesperades. Fatto di cronaca col·loca en primer terme la figura del mmolillo. 
un «innocent» que, després d'un llarg turment, supera les inhibicions i arriba 
a destapar la veritat. En un ambient típic, Pescatori refà el drama d'un amor 
mòrbid, amb coces les seves conseqüències; els personatges i la natura humana 
se'ns hi presenten víctimes de les passions. 

Viviani adopta un naturalisme inspira e en Verga, però va més enllà gràcies 
al caire de l'acció dramàtica, que fa dels personarges aleres cames figures 
vi venes. Diàlegs i construcció romanen essencials, lligades a la naturalesa, a 
les servituds que imposa, al pes quotidià del treball. 

Mortedi Carnevale i Guappo di cartone, en canvi, rendeixen a una significació 
simbòlica, articuladora de ei pus, on ja comença a despuntar l'exigència de la 
moralitat. La primera de les obres és resolcamenc còmica, per bé que els 
personatges, criatures envaïdes d'il·lusions que cauen miserablement, no 
entreveuen cap llum dins la seva vida; l'amor dels dos joves depèn de la usura 
del vell, de cap manera dis posat a permetre'l. El vell usurer, que tothom creia 
morc, corna per exercir la seva opressió. Al si d'allò que és clarament una 
tragèdia, esclata el còmic, abrusador i mortificam. 

Guappo di cartone assenyala clarament-potser massa- la formació d'un 
proletariat a partir del sub-prolecariac napolità. El protagonista vivia de 
violències, d'una «llei de l'ambient» que reservava la supervivència al més 
forc. Purga a la presó les penes durant un bon grapat d'anys, i a la fi comprèn 
la necessitat del treball , la joia de formar una família. Renuncia a ser un 
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brètol. Sembla esdevir un indjvidu: en realitat, ha adquirir una consciència 
superior, i defensa les seves aspiracions contra tor perill exterior, al preu de 
durs sacrificis pel seu orgull. Com sempre a Viviani i, podríem dir, més que 
mai, el caràcer central i el desenvolupament del tema reposen sobre una sòlida 
estructura. Tanmateix, s'hi delata l'artifici de l'ofici, la intenció, que guanya 
per mà al natural, tot i la perfecció del diseny. 

En aquest punt de la seva carrera, transformades algunes originalitats 
d'expressió en rutina, en el quadre d'una activitat teatral al capdavall fèrtil, 
Viviani seguirà produint, però sense ja poder sostreure's a un decandiment 
gradual. 

De Filippo 

Eduardo DeFilippos'inspira, des dels començaments, en temes d'Eduardo 
Scarpetta, tot desenvolupant els que aquest havia imaginat i deixat després 
de recórrer al repertori francès. Nascut el 24 de maig de 1900 a Nàpols, De 
Filippocomençà de hen jove a interpretar a la companyia de Scarpetta, amb 
el seu germà Peppino i la germana Titina. Passà després a la companyia 
dialectal del Teatro Nuovo di Napoli (Nou Teatre de Nàpols). En el 1931-
1932, constituí, amb el seu germà i la seva germana, la companyia del Teatro 
Umoristico,al que proveïren de novetats, especialmentEduardo. El 1943, se 
separà de Peppino. La germana romangué amb ell fins el 1950. 

Eduardo subst itueix, per un examen de les psicologies en procés d'evolu
ció, la recerca d'una forma ideal que havien portat els estetitzants de 
començaments del segle XX, o la d'una significació metafísica, més o menys 
evidenciada després de la primera guerra, o la del «grotesc». Eduardo en 
descobreix l'evolució en el llenguatge directe de les efusions i les oposicions, 
de l'odj i de l'amor, de la gelosia i la possessió. Reflecteix un curs històric, i 
la seva fase actual, marcada per l'absorció gradual de la matèria popular per 
un enquadrament petit burgès. 

Les primeres obres posen en escena, preferentment, personatges al marge 
de la societat, que pretenen retrobar el lloc a què creuen terur dret. Estem en 
presència d'una renúncia moral, determjnada per una renúncia històrica 
contra la qual, en definitiva, semblen revoltar-se aquests personatges. 
L'experiència teatral d'Eduardo Scarpetra és profundament assimjlada, però 
no fins al punt d'encetar la veritat dels retrats psicològics. Experiència 
assumida en tant que mirall de les exigències del públic, molt fidel a 
Scarpetta. El gran èxit d'Eduardo De Filippo es degué justament al fet que 
reproduí cerres realitats directament experimentades pel públic, gràcies a 
què hi estableix una immedfara comunicació. 
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El primer De Filippo cé un tarannà encre picaresc i paradoxal. De 1920 
ençà, en l'obra en un acte Farmacia di trmzo (Farmàcia de guàrdia)-un si m ple 
scherzo còmic-, hom s'adona de l'originalicac de la seva imaginació, sobreror 
del seu humoriJme: «Humor patètic», d'un gènere força particular, més 
dolorós que amarg, groresc amb compassió. L'obra de Pirandello és lluny 
encara, per bé que L'abito 11uovo (El vestit nou, 1936) procedeix d'una de les 
seves narracions. 

El naturalisme del «ceacre d'art» napolità, amb el seupdthos conc i nu, per
canyd'araendavanca una alcraèpoca. De Filippoofereixuna viva representació, 
molc aguda, d'una cerra humanirac. Té esmene, sobretot, de descriure'n els 
destins i els atzars. l assaja, amb tac ce, de fornir-ne una humil interpretació. 

Uomo e gala111uomo (Home i galanc home, 1922), Sik-Sik /'artefice magico 
(Sik-sik el màgic, 1929), Ditegi i sempre di Ji (Digues-li sí sempre, 1932), són 
tot jusc farses, però amb tota la força del terme, dotades de totes les 
possibilitats del gènere. Escrites molt probablement d'una tirada, la forma 
hi és lliure, e lllenguacge s'hiacoscael màxim a la vida quotidiana. Assenyalen 
l 'entrada a escena, en la plenitud del seu calem, dels eres germans De Filippo, 
que s'abandonen al fèrtil joc de la fancasia, al gust per la vida i els imprevists. 

Nata/e i11 casa Cupietlo (Nadal a cals Cupiello, 1931), fou el p rimer gran 
èxit d'Eduardo autor, i dels eres germans com a actors. Era, al capdavall, una 
obra en un acce que trobava la jusca expressió en el segon, que un cercer acce 
pleonàstic ve a afeixugar. Els dos primers acres ens donen el millor de l'arc 
d'Eduardo: en manifesten el sencic i la fesomia. El seu «sencic de l'humor» 
troba el punc d'equilibri en els personatges de l'obra, que can familiars 
semblen a l'autor (diuen que en L uca, Eduardo representà el seu avi). Excreu 
els mitjans coc just de l'experiència viscuda, de la seva disposició insrinciva 
a escenificar la vida, a objeccivar a través de la representació un món i el seu 
dolor secret. La seva tècnica consisteix a produir un encadenament lògic 
d'esdevenimencs a fi de desvetllar els crecs i les crisis del grup famil iar i de 
l'individu. L'originalitat d'Eduardo rau en el fet que retroba, més enllà de la 
farsa, la dada real del personatge. I coc això al llargd'undebac ,d'un conflicte 
entre els personatges, amb les febleses amb què els conscreny la vida, però 
amb una empenca que apunca claramenc a una aspiració: un pessebre de 
Nadal que el protagonista construeix amb mol ces dificultats, sense parar de 
repetir-se que no li agrada gens. El concrasc entre la profunda ambició i la 
realitat immutable ens és plancejac per un seguit de subtils pinzellades 
psicològiques. Quan es dibuixa una sitació moralment cacascròfica, el 
personacge retroba inopinadamenc les raons de la seva vida. «Luca Cupiello 
considerava el món com una immensa joguina. En comprendre que amb 
aquesta joguina ja no podia disrreure's com un nen sinó com un home ... no 
ho resistí». Luca Cupiello juga i riu, de l'alegria que li encomana el pessebre, 
fins al moment que senc manifestar-se la vergonya i la passió de la seva filla. 
Aleshores s'enfronta amb la paràlisi i la morc. La innocència de Luca és 
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destinada a la condemna. Són personatge febles i sense recursos davant 
l ·existència. Hom dubta de jutjar-los culpables. La desgràcia els ha envaït en 
raó de lescircumscàncieson han escac llançats: misèria, ignorància ... Joguines 
en mans de forces superiors, homes o esdeveniments. Però, i aquesta és la 
moral, de cap manera fins al punc de no entrellucar una sortida, un fina/e 
patètic on els afecces i els sencimencs sobrevisquin. 

La construcció dramàtica de Non ti pago/ (No ec pago!, l 940) resulta 
impecable. S'esmuny el desenllaç encre efectes còmics, suspens, cops de 
ceacre, violències i silencissense que l'espectador pugui deseixir-se'n, arrosse
gar pel diverrimenc. L'obra és bastida sobre la passió per la loteria, sobre els 
seus afeccionats, les víctimes, els afavories. Tenim, és cecr, Ja clàssica intriga 
que contempla un amor impedit que arriba a bon terme després de cenc 
peripècies. No és sinó el pretext i el fil conduccor per descriure amb un sincer 
afecte: la passió del joc que de molc ençà agita les capes populars napolitanes. 
Un personatge caracceríscic, de crecs molc acusats, proclama els deures i drets 
d'aquesta passió, les seves penes i joies: Don Ferdinando Quagliolo, dic o' 
capotuo1to (banya de marrà) pel seu absurd encescamenc, gerent d'una 
administració de loteries, perseguit per la desgràcia i resolc a enxampar 
l'ocasió que se li presenti, vingui d'on vingui. El quadre no escà mancat de 
recursos. Tractat de manera realisra, però puntejada d'agudesa, en un seguit 
d'invencions teatrals plenes d'originalitat. 

La fortuna con l'e/fe maiuJcola (La fortuna amb efa majúscula, 1942), en 
col·laboració amb Armando Curcio, no escà mancada de força. No seria, amb 
això, diffcil de trobar-hi mancances escrucrurals i conformisme, en les 
situacions i els personatges. Es tracta d'una típica farsa italiana, construïda 
sobre dades arcificialsi coincidències. Els personatges es redueixen a un esbós, 
procedents de vells esquemes, elsdePulcinella. Però l'obra posa en escena una 
època de fam i misèria, amb unes característiques pròpies, que accentua un 
rictus grocesc dissimulam elpdthoJ iaferranc-se a una accirud, sense compla
ença. 

El 1942, Eduardo presentà L'erede (L'hereu), amb un resulcac que s'acostà 
al desastre. Hauria d'esperar vinc-i-sis anys per conèixer l'èxit. Seguint una 
intriga ràpida i lineal, ens hi serveix un sàrira de la benevolença que, 
inesperadament de la seva parc, posa en cela de judici la moral corrent, 
d'inspiració oficial mene ca còlica. A era vés d'un personatge del coc singular, 
Eduardo posa en qiiescióels ensenyaments més o menys evangèlics de l'amor 
al proïsme i les bones accions, de les quals demosrra la hipocresia fonamental. 
Sobrecoc posa de relleu de quina manera les bones intencions, dictades per 
l'ensenyament evangèlic, emmascaren la realitat dels interessos vulgars, 
normalment pecuniaris. La progressió conserva alguna cosa del vaudeville i 
l'arenc ió es concentra sobre el personatge central, que es resigna a l 'exploració 
exercida en nom de la caritat, coc prenem-ne clara consciència. Soca una 
aparença de represencació còmica lligada a unaevidenc reali car, L'eredeamaga 
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una substància que podem qualificar de revolucionària, perquè somou els 
mateixos fonaments sobre els que, de fa mil·lennis, reposa la vida en socie
tat. Aquí i allí, sembla que aquesta obra curta només està esbossada,sense que 
això impedeixi accedir a la intuïció fonamental, realitzada en la represen
tació d'un cas. Es comprèn que a l'època en què fou escrita, l'advertiment 
resultés incomprès. Més encara, no és pas estrany que encetés hostilitats 
inconscients. És lògic també que s'exposés amb formes banals, aparentment 
inofensives. Avui dia la seva importància resulta fonamental, per tal com fa 
una pregunta més que mai oberta i inquietant: la del comportament de 
l'home que no canvia, mentre els descobriments del seu geni se succeeixen a 
un ritme vertiginós i li fugen de les mans. 

Alguns anys després de L'ere~, sentirem a dir que l'infern són els altres; 
o bé que el portem dins nosaltres mateixos. Però Eduardo ja havia entrevist 
la relació amb els altres com quelcom que calia despullar i d istingir clarament 
de la disfressa moral. Havia comprès, d'altra part, que una forma tradicional 
i corrent era la millor via per proposar un seguit de descobertes i atacar de 
front una realitat concreta, experimentada. 

L'antic combatent de Napoli milionaria (Nàpols milionari, 1945) acon
segueix, fins i tot sense saber-ho, salvar - si més no en l'instant que cau el 
teló- la seva família del tràfic del mercat negre, a pum de sotsobrar. Però, 
en veure l 'espectacle, hom preferia a la intervenció d'un deus ex machina bo
nàs, el desordre pintoresc d'abans. La guerra i els seus capgiraments han 
sotraguejat Eduardo. A l'estrena de Napoli milionaria, les al·lusions a una 
realitatencaracandent -sobretot al primer acte-feren una gran impressió. 
Però la comèdia no progressava amb facilitat i el tema trobà una millor 
solució en el film del mateix Eduardo. En un cert moment de l'obra, apareixia 
sol sobre l'escena i pronunciava, de cara al públic, un discurs moral ple de 
tristesa. Com es pot deixar d'apreciar aquesta consciència i aquestes bones 
intencions? Però és de llavors que data la seva preocupació -a cops massa 
evident- de fer de la dramatúrgia un instrument de polèmica moral. 

Llevat dels rars moments d'alliçonament (corresponents al desenllaç del 
tercer acte), Questi fantasmi (Aquests fantasmes, 1946) i Fil11mena Mart11rano, 
1946, poden considerar-se dues obres tractades amb un púdic lirisme. Els 
personatges porten en si el drama de l'època i la condició. Malgrat les 
hipocresies i les obligacions, hom descobreix la raó de ser del lligam familiar, 
la llei que regeix els afectes. 

A Qrmtifantasmi, Eduardo fixà una visió de l'estat de l'ànima contempo
rània, a través de la transformació del tarannà de l'heroi, crèdul i simple, en 
al·lucinat. Paquale Lojacono,home en lluita contraels fantasmes, és perseguit 
per la sort: però no té cap intenció de cedir-hi. Augmenten els patiments, els 
homes que l 'envolten s'aferrissen contra ell, s'enfonsa en vicissituds caòtiques 
i insensates, cedeixen els lligams i les raons per viure, la vergonya i el mal 
floreixen arreu, però Lojacono en diu de tot plegat fantasmes, i sap que a la 
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fi vindrà una solució en què podrà confiar, que la vida seguirà, a despit de tota 
la desesperança que ens fereix. U na conversa amb el veí de davant ens revela 
la seva saviesa, la consolació enfront dels horrors de la vida. Alça la vista 
plorosa i es gira en totes direccions, enretirant els últims vels. 

La moral de Fi/11mena Mart11ranoés simple: «elsnens,sónels nens». Filumena 
se'ns mostra des del moment que, agenollada davant un altaret de la 
marededéu, en un racó d'un carrer prop del port, s'escridassa: «Digues-me, 
què he de fer d'aquest infam que porco?» La marededéu, i sobrecoc un pro
fund sentiment, responen que el nen ha de viure, com els aleres infants que 
naixessin més card, quan Filumena s'haurà hagut de vendre, després de caure 
de misèria en misèria. La seva v ida és en un entreforc. Cal que salvi els seus 
fills, procurar-los una vida honorable, una professió, un futur. De vinc anys 
ençà manté una relació amb u n ric fill de bona família, que un bon dia 
s'apassiona pel joc.i els cavalls. Ella li és fidel, el serveix i ell li roba allò que 
necessita per als eres nens. El seu amant, és clar, s'enamora un dia d'una 
infermera joveneca i vol casar-s'hi. En aquest punt, Filumena es revolta, 
d isposada a coces les violències. Revela Ja seva relació a Ja jove promesa i fa 
malbé les noces. Confessa al seu amam que té eres nens, J' existència dels quals 
ha preferit de mantenir secreta, i que un és seu. Quin? Filumena no ho dirà 
mai, per tal d'evitar Ja preferènciaegoistadel seu pare. De rota manera, caldrà 
donar un nom als nens, que ja s'han fet grans. A Ja fi se celebren les noces de 
Ja pareJJa i una nova família es forma enmig de J 'alegria general, com era usual 
en les amigues comèdies. Filumena Marturano ha guanyat Ja batalla: els nens, 
són els nens! L'obra ha acomplert Ja seva casca honestament, amb bon humor, 
amb una veritat dramàtica simple i diversa, magnificada en Ja interpretació 
de Titina De Filippo. 

Un terrible replegament moral i un esperit de resignació fereix les capes 
més vives de Ja I tàlia de després de I 947. Lessegüencsdues obres d'Eduardo, 
Le b11gie con /e gambe lrmghe (Les mentides de cames llargues, 1947) i Le voci di 
dentro (Veus interiors, 1948), expliquen aquestes incertituds i aquest tur
ment, en una forma perfectament personal, on l'amarga necessitat d'esplaiar
se sembla substituir l'exigència de representar objectivament, on Ja sincera 
inspiració sovint àmplia a Ja preocupació moralista. 

Aquesta tendència s'accentua a La grt111de magia (La gran màgia, 1948), on 
J 'autor es perd en una filosofia confusa, en una freda exposició conceptual. A 
La pa11ra n11mero 11no (La paura número u, 1950), el gran tema és Ja por que 
suscita universalment l'eventualitat d 'una guerra, tractat sense energia i 
superficialment. 

De mica en mica Eduardo s'allunya d'aquesta confusa recerca. Amb Mia 
famiglia (La meva família, 1955), i sobretot amb Bene mioecore mio(Bé meu 
i cor meu, 1955) reprèn el contacte amb Ja realitat i la vida de l'escena. 

A Benemio ecoremio el vell esperit de l'epitalami i delmariazo clou amb una 
noca d'alegre ironia un quadre sobre Ja mitjana burgesia napolitana. Com 
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recorda maliciosament el títol, l'amor navega venc en popa quan una bona 
doc omple les veles. Eduardo exposa amb realisme el semi e actual de la vida, 
la inseparable relació amb els sentiments i els interessos, les aspiracions que 
fata lment coven en coca posició social i impuls existencial. L'espectador es 
troba en presència d'una construcció dramàtica sòlida, d'un desenvolupa
ment cenyit i ric de perspectives que, en un cerc senti t , fa balanç de la pre
guerra, i assenyala a una eix uca societat els seus mals i greus febleses morals, 
la prepara per a un exàmen de consciència objectiu. 

A Sabato Domenica Lunedi (Dissabte, diumenge, dilluns, 1959) - eres 
actes, un per jornada- , Eduardo compon, soca un aspecte burlesc, una elegia 
a l'amor, considerat en els aspectes ordinaris. L'acció es desnvolupa, al llarg 
de eres acces, a la manera trad icional. Cada acce es constitueix de petits 
fragments escènics, juxtaposats com les peces d 'un mosaic. La versemblança 
es respecta escrupolosament, tanc pel que fa als esdeveniments com als 
personatges i les seves rèpliques. Això elimina roc el regust novel·lesc de 
l'obra i l'acosta a la recerca de Txèkhov en el domini de la construcció 
dramàtica: un «muntatge» de la realitat quotidiana que en revela el sentit. 

A li sindaco del rione Sanità (El batlle del barri Sanicà, 1960), Eduardo 
realitza perfectament els seus propòsits. El seu arc es mesura amb una real icac 
que contorneja i aclareix; fa aparèixer com el fruit del bon semi e conseqüèn
cies que de fet poden considerar-se moralment revolucionàries (potser en la 
mesura en què s'acosten a la saviesa popular). Els principis d'acció de Don 
Antonio parteixen de la vida de cada dia. «La» justícia no pot distingir entre 
falsos i veritables testimonis, entre aquells que coneixen el codi i saben 
defugir la seva influència i els ximples que, al contrari, en cauen víctimes. 
Com distingir la bona fe de la mala fe? Solament «la seva» justícia, que no 
segueix els articles del codi i no escolta els falsos testimonis, poc fer-ho. Una 
crida als deures de la consciència i al seu pes determinam en la vida, canca el 
drama i alhora ens fa una feixuga pregunta. L'apòleg resta en constant 
contacte amb la realitat diària; la tradueix en vida teatral i manlleva, per a 
això, diverses.formes i significats: de la pantomima al gest ordinari, de la 
imatge lírica a una vena humoríst ica concrascada. La simplicitat del 
procediment porca l'acció a sondar la intimitat dels personatges, mirall i 
mesura del present. 

A l l figlio di Pulcinella (El fill de Pulcinella, 195 7, representat el l 961 ), 
Eduardo practica unempelcaudaçencre Jarepresencacióde la vida napolitana 
i un simbolisme d'ascendent històric, en la línia de Verhaeren i Maiakovski. 
Vehicle d'aquest pas: la significació atribuïda a la màscara (parcicularmenc a 
Pulcinella). La màscara és, pera Eduardo, sinònim d'hipocresia i dissimulació, 
de servilisme. Pulcinella, emblema del seu poble, ha hagut d'adoptar-la per 
resistir (inceriormenc) la tirania dels amos. Però els temps canvien. El seu fill 
J ohn, rornat d'Amèrica i entrat a contracor al servei del baró Volà-Volà, es 
troba col·locat davant unes precises alternatives: però refusa la màscara per 
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retrobar la seva cara, pura i neta, obtenint el dret a la sinceritat. Cap força no 
pot oposar-s'hi. El temps de Pukinella ha ben passat. Els episodis de l 'obra 
s'encadenen un seguit lògic i coherent, fins i rot en els aspectes, diguem-ne 
sur reals, fantàstics, onírics. La moral no és pas mala de veure. Sota l'aparença 
de peripècies i matisos humorístics, s'amaguen amargues veritats que 
Eduardo descobreix en el seu entorn. L'estrucrura escènica és capgirada: 
pantomimes, aparicions, números de mmic-ha/1. 

Amb la comèdia musical Tommaso d'Amalfi ( l 963), Eduardo sembla voler 
sortir de les discretes mitges tintes de la seva producció més caraccerística per 
encarar temes de més volada, amb un rerafons històric o polític, per mitjà 
d'una forma que ja no és dramàtica striClo sensu. Tenim, en la revolta del tribú 
napolità Masaniello (del seu nom vertader Tommaso Anielo, 1620-1647), 
força aspectes difícils de desxifrar. Tor creant una sèrie de quadres pintores
cos, Eduardo De Filippo prodigà hàbils invencions escèniques, i accents que 
donen un forc pdrhos a l'episodi revolucionari. Adoptà una actirud satírica, 
oberrament justiciera. Dos facrors fonamentals hi manquen: quant a la 
construcció, una progressió teatral capaç d'atreure veritablement; quant a 
l'heroi, la complexitat psicològica. Masaniello, tal com és vist, presenta força 
zones ombrejades; es manté en l'estadi de l'esbós. D'altra part, hom hi troba 
algunes concessions al gust pels espectacles de revista. 

A li contra/lo (El contracte, 1967), Eduardo traeta un tema ja abordat 
diverses vegades, a saber, que l'interès econòmic acaba per condicionar tor el 
comportament humà (una mena de «materialisme psicològic»). L'heroi és 
una enèsima transformació d'Eduardo: és a dir, una exploració extremament 
racional de les estructures que governen la societat, rot buscant de treure'n 
profit per a la pròpia existència, i servir-se d'elles. Aquesta vegada, Eduardo 
no empra el dialecte napolità, sinó que es cenyeix a l'època immediatament 
contemporània, a una koiné, doncs, que el desenvolupament econòmic d'Itàlia 
està convertint en una nova llengua, formada per absorció i transformació de 
les sabes dialectals. Amb l'elevació del nivell de vida i la nova consciència de 
les seves possibilitats, l'home del poble tendeix a pujar l'escala social, tan 
lluny com li permetin els límits personals. Concebeix la salvació com una 
forra millora dels recursos materials. Enmig d'aquesta fermentació, el 
personatge principal intervé manipulant les morts i les ressureccions, els 
contractes i els testaments, la major part de les vegades en profit seu. És tan 
hàbil que arriba a fer creure que escà en possessió de poders paranormals. Som 
en plena conquesta de la societat del benestar, una fase positiva sota cercs 
aspectes, rot i romandre lligada a les estructures clàssiques. 

Els personatges d'Eduardo deixen entendre ben a les clares que en la 
pràctica hom no pot canviar la natura humana de l'interès, que obeeix a lleis 
fonamentals de l'espècie. Aquest raonament és més aviat aparent, per bé que 
sovint els motius escènics s'embullen. 

A la darrera obra, /l monumenro (El monument, 1969), Eduardo utilitza el 
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símbol del monument per fer l'adéu definitiu a la noció de pàtria, segons el 
gust del militarisme, a les patètiques emocions de la nació. Per moments 
sembla que això li forneix pretextos per a una pintura complexa d'uns 
personatges lligats a un destí comú, pintura on la versemblança competeix 
amb l'habilitat en l'art de representar. El resultar és una descripció arrísrica
ment perfecta de la psicologia pròpia de cada personatge, a part de rot el que 
s'hi pugui superposar. 

L'abast de la producció d'Eduardo De Filippo roman limitada a un quadre 
ben definic, d'altra part característic d'un mode de vida avui general. En 
aquest quadre, opera una anàlisi de fons moral en què es clarifiquen les 
relacions de la grisa quotidianitat de l'exiscència, amb personarges 
versemblants, vicissituds interiors veritables, entre elsquatremursentre els 
quals es desenrotlla la vida diària, en els seus aspectes familiars. La seva 
vi cal irat teatral rau precisament en la capacitat d'observar els drames íntims 
gairebé subreptíciament, a través de la comicitat d'un llenguatge rrer de l'ús 
comú. Amb dades que hom podria qualificar de periodístiques, assistim al 
despuntar d'un moment històric en la psicologia col·lectiva. 

La creació d 'una nova parla, densa, fa aparèixer l 'italià mitjà, versió recent 
de l'home del carrer, a la recerca -febrosa i confusa- d'un benestar 
imaginable per primera vegada, que ja no sembla un miratge i, ironies de la 
sorr, obscureix els altres valors. Aquesta constatació d'Eduardo es fa matèria 
dramàrica candent sense que, per això, les reminiscències morals es dissipin 
i, amb elles, la consciència. 
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Luigi Pirandello i els seus epígons 

Pirandello 

Luigi Pirandello (1867-1936) portà, fins a la fi de la Primera Guerra 
Mundial, una existència reclosa i fosca. Nascut a Agrigento, en la casa de 
camp «Caos,., féu estudis regulars i obtingué el doctorara Bonn,amb una resi 
sobre el dialected 'Agrigento. Durant molts d'anys, es consagrà al' ensenyament 
i al seu treball de narrador. De 1910 a 1920 es transformà lentament en 
dramaturg i, un cop apaivagades les greus protestes que acolliren el seu 
dialecte escènic, obtingué l'èxit i la celebritat, al seu país i a l'estranger. 

Es lligà al feixisme, en nom d'un voluntarisme del «concret». Naturalment, 
els malentesos i les mútues malfiances foren freqüents. Després de 1925, la 
seva vena creadora començà a exhaurir-se. Inrernalasevadona, boja, al costat 
de la qual havia viscut trenta anys de tràgic malson. Viatja per rot el món, 
arran de les representacions de les seves obres, amb la seva companyia, l'actriu 
principal de la qual era Marra Abba. En morir, i seguint els seus desigs, fou 
transportat a l 'alba en el carro dels mores dels pobres i incinerar. 

Cal buscar la gènesi del teatre de Pirandello en la seva prosa narrar iva. En 
un assaig sobre els orígens del teatre italià, Pirandello afirmava que es 
localitzavenalDecamer6on ror,personarges i situació,peripèciesi llenguatge, 
apel·lava a una versió teatral, preparada per representar una societat. Aquesta 
afirmació sobre el Decameró, de Pirandello, podria aplicar-se també a la seva 
obra, llevar que clou rot un capítol de la història del teatre. l amb aquesraal
t.ra diferència: l'esperit i les formes de Boccaccio penerraren i inspiraren la 
dramatúrgiairalianade la qual, amb Plaute, determinaren la natura; pel que 
fa a Pirandello, l'època, que ja veia les estructures teatrals fermament 
establertes, i cerres circumstàncies favorables, feren que la transformació fos 
obra d'ell mateix. Sense la intervenció de Pirandello, la transformació no 
s'hauria pas produït. 
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Pretenem aquí examinar menys les circumscàcies que les caraccerísciques: 
cal no dubcar que, en la narrativa pirandelliana i, en particular, en les 
narracions, la ma cèria ceacral és abundosa: en el co i el caràcter represencable 
d'aquesta prosa, en el discurs sonor i vigorós, que sovint frega el monòleg. 

A l'assaig L'umorimw (L'humorisme), fonamencal per encendre la seva 
forma menti!, trobem disercacions històriques i lingüístiques, professorals i 
sovint depassades des de moles d'angles. De cop i volea, quan s'acosta la 
conclusió d'una exposició que no ens ha reserva e gaires sorpreses -crec de la 
definició inicial d' «humorisme» en canc que «sencimenc dels concraris»-, 
la imaginació pirandelliana s'inflama i, en poques pàgines, ens dóna una visió 
general de la seva concepció de l'existència, plena d'un dramàtic sarcasme. 
«És una mena de bomba de filtre que posa el cervell en comunicació amb els 
cors. En diuen Lògica, els senyors filòsofs ... i moles desgraciats creuen que així 
el món es guareix dels seus moles mals; i bombegen i filtren fins que els cors 
se'ls asseca com un cros de suro i la seva caixa esdevé com una lleixa de 
farmàcia, plena de parers amb una etiqueta negra que porca dibuixada una 
calavera i dues cíbiescreuades i la llegenda: Verí.» El que noacabadesorprendre 
és la manera com aquest filòleg, aquesc professor, aquesc burgès avorrit però 
resignat, concep de cop, i amplifica duram quaranta anys, un cric de revolta 
can eixordador. És capaç de conferir una nova dimensió a l'existència, que 
revela a mesura que cresca el llarg trajecte de la narrativa (mentre que en el 
ceacre arribarà, més card, a una síncesi definitiva, que de mica en mica 
l'esrerilirzarà.) El seu «humorisme» rendeix a demoscrar que les condicions 
de la vida es troben en oposició irreductible amb les possibilitats, que els 
personatges individuals posen una prova molc duraalsseus propis destins; vol 
fer palès l'isolament i la dispersió de la persona en una mar d'esdeveniments 
i d'homes. Els sentiments condueixen a les aberracions, els pensaments als 
desequilibris, els fers a una direcció del toc oposada a la que hom desitjava. 

És diffcil de classificar les eres-centes quaranta narracions; l'autor ha 
embolicat les carres ajuntant els textos, no per ordre cronològic o per remes, 
sinó d'acord amb una cerca idea que molc parcicularmenc li interessava. 
Volgué significar que, en la seva acrivicat creativa, els remes reapareixen a 
intervals casuals i que hom no podia buscar-hi un work in progrm, sinó un 
con junc de figures, que dibuixava lentament, encara que hi hagi el perill de 
començar per l'última de la composició. Els ambients, els personatges, els 
humors, se segueixen amb independència de les èpoques, talment les peces 
dels mosaics. D'ençà dels primers reculls, hom passa dels ambients burgesos 
romans als ambients populars sicilians, de la tragèdia a la farsa, del drama 
psicològic al va11deville brillant: personatges, situacions, diàleg, tenen ja un 
tarannà teatral; coc això resulta de la manera de conrar de l'autor --en veu 
alca, d iríem- , comunicativa, a la manera dels trobadors i els joglars. 

Els darrers anys veuen nàixer diverses narracions -esparses en diversos 
reculls-, escilíscicamenc més elaborades (en aquest sentit s'opera una 
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evolució: de primer, la voluncar d'explicar i compondre ambients i persona
tges predomina amb claredat); hi trobem amargues reflexions personals -
per exemple a Fortuna di euere cavallo (La sort de ser cavall), o li geranio (El 
gerani)- en una atmosfera rarificada. Aquest és precisament el punc en què 
el reacre hauria hagut de trobar una majordimensió(quan de fer, a Els gegants 
de la muntanya hi manca força). 

Pirandello fa taula rasa de les hipocresies i coartades: desenvolupa, amb 
paciència i deseiximent, la fenomenologia d'una humanitat que no troba la 
pau, ni una concrera realitat en la seva existència, per ral com les condicions 
traven la desclosa i alienen fins les més belles energies, dissolen qualsevol 
resolució. Allò que, di rec ramen ro indirectament, lliga el reacre de Pirandello 
a aquesta prosa narrativa és alhora un esril i la força de la confessió. Quan se 
n'allunya, s'exposa consrantment a exhaurir-se, a perdre la substància. 
L'experiència de la confessió precedeix la de l'escriptura: Pirandello no por 
sostreure's a aquest procés interior. Quan ho provarà, deu anys més card, 
animar per l'èxit, escriurà dues obres sense vida ni significar, que no podran 
encabir-se en el seu repertori. 

El temps és el crític i fa la cria d'aquesta obra dramàtica, quasi auro
màricament. Així, la producció que se separa de l'evolució anterior, no 
comprarà amb el favor del públic, que li nega roc interès. S'inscriu en aquest 
mateix context històric que descrivia Pirandello: temptativa de justificar 
l'acció dels personatges que s'escarrassen en la lluita pel poder i el privilegi, 
minats per un coral desacord amb la consciència, per la dissimulació, per la 
baixesa. Tenim, doncs, en aquesres obres, el resrimoni d'una falsa coartada: 
cor plegar sols té un valor documental. En realirac, Pirandello s'ha deixar 
arrossegar pel destí dels seus propis personarges, i n'ha esdevingut la víctima. 

Aquesta osmosi entre la narrativa i el rearre engendra naturalmenr unes 
conseqüències decisives, pel que fa a determinar la natura de l'expressió 
dramàtica. Resulta lògic que el rearre registri i afini les significacions i les 
situacions que les narracions esbossaven. Sobre l'escenari, els personarges 
adquireixen roca una alera vi cal icac. Les perspectives s'eixamplen. Els motius 
s'aprofundeixen. Això no lleva que mol ces vegades l'acompliment estèric no 
romangui en les narracions, i que les N<Weile per un anno (Narracions per a un 
any) constitueixin un panorama consrantmenc representatiu, del qual l'obra 
dramàtica ofereix aquí i allí visions generals i desenvolupaments. 

L'aspiració d'escriure drames neix en Pirandello al rombant del segle, amb 
unaobraen un acre: La morsa (Elcargol), rrerd'una narració. Lescircumsràncies 
contribuïren a revelar-la. l sobrecor, la comprensió que trobà en els ambients 
rearrals, gràcies a l'olfacte de Virgilio Talli, a la insistència de Musco i 
!'amistar de Nino Martoglio. 

L'obra teatral de Nino Marroglio (1870-1921) no desembocà en cap 
resulrar original. Però en quasi cores les seves obres hom rroba un o altre 
moriu d'interès. De vegades, és un iniciparadoxal,com aSanGiovannidecollato 
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(La decapitació de Sane J oan, 1908) i a /\ria del continente(Aire del continent, 
1915). 

De vegades, un ambient particular, com l'ambient pagès de Annata ricca, 
mauaru content/i (Bona colli ta, pagès concent). Altres, es tractad 'un personatge: 
el pidolaire cec de Nica (1903). Pirandello hi pren la mesura de les 
possibilitats i exigències teatrals. 

En les dues obres escrites en col·laboració amb Martoglio, 'A vilania (La 
balança) i Cappidazw paga 1111111 (Cappidazzu ho paga tot), la contribució de 
Pirandello és clarament perceptible, a la llum de les obres posteriors. 

A 'A vilania (1917), un personatge que ha vist com s'emportaven davant 
ell la seva dona, paga amb la mateixa moneda per pur esperit de venjança, 
que ell en diu equitat: la lògica l'empeny. 

A Cappidazw paga 1111111, el desenllaç de l'acció intervé al llarg d'una farsa 
de màscares sicilianes (dirigida per Giufà, un estúpid criat). L'heroi hi 
despulla les mesquineses i misèries dels que l 'envolten. El record de Ham/et 
resulta evident. La constant comparança que estableixen els personatges 
entre ells i les màscares que els encarnen anuncia ja una nova concepció. 

Lumfedi Sicila (Llimones de Sicília, 1913), li bemtto a sonagli (El barret de 
cascavells, 1916), La giara (La gerra, 191 7), La patente (El certificat, 1917), 
Pensaci Giacomino (Pensa-hi, Giacomino, 1917)sónadaptacionsde narracions 
amb el mateix títol. 

Liolà (1917) és el personatge secundari d'un conte, que adopta aquí el 
primer paper i simbolitza la possibilitat de l'idil·li pagès, idea acaronada de 
molt temps ençà, des deTeòcric i Ruzance. En aquest primer cicle, Pirandello 
representa, en un to tendre i joganer, humorístic i sentimental, el camp 
d'Agrigenco o aquells que han emig rat, de poc ençà, a les ciutats de la 
península, amb les seves humiliacions i esperances. La forma clàssica i la bona 
llei de la vena dramàtica fan progressar la comèdia. 

En la versió dealectal, Liolà no té minva; assoleix una estranya perfecció en 
l'art de representar, mai més atesa a Itàlia, de Goldoni ençà, amb Le baruffe 
chiozzotte. Els recursos còmics amaguen unpdthos tendre, una serena recerca, 
una nostàlgia, aguda i sincera, de la felicitat possible, de les imatges populars 
collides en la terra orig inal, en una llibertat solar. Allò que, en italià literari, 
apareix en el diàleg com un artifici - necessari, però sempre artifici
resulta, en dialecte, observació directa i extracció lèxica, tretes de les lliçons 
quotidianes del treball i les relacions humanes. El mateix Pirandello explicà 
les raons de Liolà i les al tres obres dialectals o para-dialectals, en termes d'una 
claredat inconfusible: «Efectivament, el treball de creació, l 'activitat 
imaginària que forneix l'escriptor -en llengua literària o dialectal- és 
sempre la mateixa. Aleshores, si això és cerc, per què hom utilitza més el 
d ialecte, és adir, un m itjà de comunicació molt més restringit? No per raons 
artístiques, és clar; sinó per d'altres causes molt diverses, que redueixen tota 
la literatura dialectal a una qüestió de coneixement del mot o les coses 
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representades. O que el poeta no posseeix el coneixement del mitjà de 
comunicació més escès, que seria la llengua literària; o bé, toc i tenir aquest 
coneixement, estima que no el podrà utilitzar amb aquella vivacitat, amb 
aquella espontaneïtat naturals, que són la primera i principal condició de 
l 'arc; o la naturalesa de les imatges i els sentiments està can fermament 
arrelada en la regió de la qual es fa portaveu, que un altre mitjà de 
comunicació li semblaria impropi i incoherent; o la cosa que vol representar 
és can local que no podria exposar-se fora dels límits del coneixement 
directe». 

Angelo Musco creà aquesta obra de ceacre-i aleres del primer període
no sense la còlera i la maledicció de Pirandello, a causa de la infidel icac al cexc. 

Més endavant, el cicle d'Agrigenco s'enriqueix amb dues aleres obres: 
L'a/tro figlio (L'altre fill, 1923) i La favola del figlio cambiato (La faula del fill 
canviat, 1932), que ressegueixen el drama d'aquesta regió: macernicacs 
amargues i inconscients, sobrada invasió d'un món estranger. Les dues obres 
es corresponen amb dues narracions i, a Lontano (Lluny), narració llarga, 
s'aprofundeixen i expliquen els temes: Nord i Sud, cosmopolitisme i 
d ialectalisme, pàtria limitada pel cercle de l'horitzó i món sense fonteres, 
amb la necessitat de penetrar-hi, amb la seva presència viva i obsessiva. 

La inspiració dramàtica de Pirandello coincideix amb l'expansió de l'art 
teatral a Itàlia: lligada al cale ne original de Musco, a l'experiència de directors 
com Virgilio Talli i Dario Niccodemi, a les interpretacions refinades de 
Ruggero Ruggeri i Emma Gramatica. 

La segona parc de la produció pirandelliana deurà molt a la influència de 
Marca Abba (la reconeixem en la Ilsa, de Els gegants de la muntanya, i en canes 
d 'aleres personatges i fantasmes acaronats per l'autor). D'alera part, Pirandello 
observa ben sovint els personatges a través del prisma de l'actor que els 
interpreta. Reconeix, en l'ànima de l'actor, la possibilicacdeldrama imaginat 
en tanc que experiència de la vida, viscuda soca d'alera formes. 

En l'època, el que més desconcertà el públic (però no impedí els intèrprets 
d'afroncar-lo) fou el model filosòfic (o, més ben dic, conceptual) de les més 
importants obres de Pirandello i, en particular, de les quatre que constituei
xen el nucli de la cempcaciva de prendre consciència dramàtica d'una època. 
Avui dia, el temps les ha filtrades; hi notem sobrecoc la veritat dels 
personatges, del medi social en què es mouen, el drama de les seves existències 
personals. 

A Cosi' è(sevipare)(Així és, si així us sembla, 1916), lasociecac provinciaqa, 
xafardera i bescantadora, fa clarament la sensació d'una vida poc coneguda i 
humiliada, entre canca baixesa. La morc d'una dona ha pertorbat l'esperit de 
la seva mare i el seu marit. S'esfondren, encre aquest món pecic, hostil i 
maliciós. La serenitat que havien assoli e és capgirada per la gent encre·què han 
de viure, en raó de les seves ocupacions. 

A Enrico N (Enric IV, 1922), el trauma és igualment provocat per un 
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conflicte: entre l'individu, amb la consciencia ofesa, i l'estret ambient 
arisrocràtic en què l 'empresonen les circumstàncies. El xoc es produeix amb 
tanta violència que el porta a la follia: follia que de mica en mica esdevé la 
inesperada condició d'una autèntica llibercac. 

A Sei personaggi in cerca d'autore (Sis personatges en cerca d'auror, 1921), el 
conflicte entre l'au cor i els personatges, desitjososd'una vida pròpia, cedeix 
ràpidament el lloc al conflicte tràgic de la consciència malalta: aparença 
respectable, però recurs furt iu a la prostirució: integració en la societat, però 
dissimulada necessitat de disbauxa i d'un guany inconfesable. Doble 
consciència, típica d'una esrrucrura social obligada a observar una moral 
exterior, en desacord amb la narura. 

AStaserasi recitaa soggello (Aquesta nit improvisem, 1930) el dual is mede Is 
conflictes es repeteix. Primer conflicte, que es revelarà ben aviat secundari: 
entre el personatge i l'intèrpret. Segon, més greu i destrucror: entre les 
esperances i la realitat de la vida, tal com repercuteix en l'ànima desesperada 
d 'una dona obligada a casar-se i que troba en el matrimoni una mort lenta, 
però segura, a què Ja condemna la mòrbida gelosia del marit. 

L'ambient de Sis personatges és ciutadà: apunta a la possibilitat que es troba, 
en una ciutat, de dissimular el mal darrera una o altra façana. El de Aquesta 
nit imprwúem és el típic de la província siciliana: ensopiment, opressió. En la 
mesura que escapa de la bonança de l'enunciació, el llenguatge dramàtic 
d'aquestes obres és nerviós, articulat de manera complexa i dialèctica, pensat 
per a l'escenari i les necessitats del debat que hi té lloc. Pirandello madura la 
forma parlada, a escala de la nació italiana. Quan aconsegueix de satisfer el 
més profund de la seva necessitat d'explicar-se, es descobreix, i reflecteix en 
els patiments dels personatges una dissociació psíquica operada pel conflicte 
entre individualitat i món exterior. Passarel·les entre ell mateix i els altres, 
els personatges encarnen un drama caracterit2ar, una realitat acrualirzada. 

Un altre seguir d'obres -La ragione degli altri (La raó dels aleres, 1915), 
Ma 11011 è una cosa seria (Però no és cap cosa seriosa, 1918), li giuoco del/e parli 
(El joc dels papers, 1918), li piacere dell'onestà (La voluptat de l'honestedat, 
1919), Tutto per bene(T ot sigui per bé, 1920), Come prima, megliodi prima (Com 
abans, millor que abans, 1920), Vestiregli ignudi (Vestir els despullats, 1922), 
La signora Mor/i una edue (La senyora Modi , una i dues, 1922)- explora les 
angoixes de la vida de cada dia, i hi proposa personatges arravatats per les 
opressions i els mals que els ofeguen. El nus dramàtic és sempre tan viu com 
el patiment. L'angle de visió roman limitat al quadre d'un ambient o d'una 
famíl ia. En definitiva, Pirandello segueix la via oberta per Ibsen amb uns 
drames encara realistes, desenvolupats des de l'interior. 

Quins foren, en Pirandello, els efectes pràctics i estèrics de l'eco i l'interès 
que ben aviar aixecà? Ignorar, o gairebé, fins als cinquanta anys, quan ja havia 
donar el millor de si ma reix en les narracions i novel·les, obté, amb les obres 
de rearre, una nororierar que ben aviar esdevé celebri rar. I les discusions sobre 
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la seva obra es fan més i més violentes. Ben sovint romanen en les aparences 
més superficials, als aspectes més declarats d'una poètica. Davant tot això, 
com reaccionà Pirandello? Es comporta com si fos un del seus personatges, 
tan esverats que es deixen emportar per les il·lusions. S'enamora puerilment, 
perdudament, d'una actriu a qui guanyava de quaranta anys. Es lliga sense 
reserves al feixisme, fins al punt de lliurar un telegrama de solidaritat a 
Mussolini en ocasió de l'assassinat de Matteotti. Dirigeix companyies i 
teatres que gaudeixen d'un ple suport governamental. Intenta, fins i roc, 
construir una temàtica i una ideologia que aportarien al règim unes bases 
intel·leccuals, com havia estat ja el cas de Giovanni Gentile. D'aquí a jutjar 
negativament rota la producció d'aquest període hi ha molc camí. Mai les 
correlacions no són directes. Coexistiren dins ell, pels mateixos anys, ànimes 
diferents. De rot això tracta una obra com AqueJla nit improt,isem (treta 
tanmateix de Adéu Leonora, una narració anterior). Després, cap a la fi de la 
seva vida, trobarem l'esfondramentd'aquestcomporramenrorgullós, adoptat 
després de l'èxit que havia fet d'un modest professor-escriptor un personatge 
de moda entre les elits internacionals. El resultar en fou la «faula», que es 
voldrà alliberadora, de Els gega111s de la muntanya, i sobrecor els accents dels 
úlri ms fragments i narracions. 

Resulta natural que, en el decurs d'aquesta llarga evolució, Pirandello hagi 
continuar complaent-se en concepcions personals, abans que escriure en 
funció d'una actriu o de missatges, incorporant-se a allò que considerava un 
nou espiri rualisme: aquesta és la raó de Ciammoasuo modlJ(Al gust de cadascú, 
1926), remake hàbil, dictat per la inesperada certesa de la importància 
conquerida, segura d'ara endavant: l'incita a explorar el seu registre, però 
d'aquesta manera crea una artificial .a la manera de ... •. Les interrogacions de 
Pirandello sobre l'estètica del drama cal que no siguin interprerades en el 
sentit tradicionalment filosòfic --en aquest cas, semblarien puerils- sinó 
sobrecor en un sentir de veritat psicològica: la que afecta l'estat d'ànim de les 
capes, molc sovint parasitàries, de les que Pirandello es fa portaveu, un cop 
allunyat d'aquesta burgesia, conscient encara dels seus deures socials, que 
havia engendrat l'obra i la crítica de Verga. 

Pirandello utilitza certes tensions dialèctiques com el paper de tornasol 
que revela el desori-fruir d'una estructura social (i els seus reflexos sobre els 
costums) desconcertant i degradant- que ha envaït les consciències de Ja 
nació. No resultaria pas difícil de reconèixer en aquests personatges -
aristocràcies i populars- els orígens psicològics del feixisme. 

Els grans drames escrits en el període que va de la guerra a l'afirmació del 
feixisme - Al gmt de cadant, Sis personatgeJ en cerca d'autor, Enric J V-revelen 
una alienació, com a conseqüència de la qual, qualsevol gest o sentiment es 
consideren perduts. La gran onada de malestar és ben palesa en aquesta 
proresraontològica, amarga i crua, que Pirandello engega en el gran fresc de 
les seves narracions, a Ja qual, tanmateix, gràcies als llums de l 'escena, afegeix 
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raons menys circumstancialsi més coherents. L'esgarriament dels personatges, 
enfrontats amb la inseguretat moral i material de la seva existència, adopta 
en les seves obres uns accents fortament tràgics. La descripció esdevé 
perfectament adequada i Pirandello s'hi implica personalment. No té res de 
sorprenent que, en aquest terreny, arrelés el feixisme, en tant que revenja de 
les capes petits burgeses per les frustacions patides. Els personatges de 
Pirandello es revolten contra les vexacions de la vida. La consolació que un 
més enllà hipotètic oferiria ja no els fa cap efecte. 

Vet ací una ideologia que s'obre als miratges del poder i la vitalitat, fruit 
d'una cridanera voluntat d'energia: com no abandonar-se a aquesta panacea 
il·lusòria? La còlera de Pirandello exhalà en formes que, com el teatre, s'hi 
esqueien. Fent això, explorà hàbilment, i amb originalitat, l'estructura del 
drama del segle XIX (comparable per cert a la de la societat de l'època), amb 
l'esperança de trobar-hi un ubi comistam. 

Més que per adhesió, Pirandello participa en l'entrada del feixisme sobre 
l'escenari lliscant de mica en mica en la il·lusió fàcil del mite, en la pretensió 
d'una palingènesi aprocedent de dalt, una justícia concedida, no pasconquerida. 

Així, a Lazzaro (Llàtzer, 1928) i La nuova colonia (La nova colònia, 1926): 
la revolta inicial s'ha apaivagat. Ara, es creu amb el deure de forjar, amb 
solidaritat amb la nova classe dirigent, unes faules pseudo-religioses i 
místiques, adequades per perpetuar el misteri, per crear un sacerdoci estatal. 
Com ell mateix intentà explicar, Pirandello volgué sacrificar el «mite de 
l'art» a E/J gegants de la muntanya, després d'haver abordat el «mite de la 
religió» a Llàtzer, i el «mire social» a La nova colònia. 

L'èmfasi de les construccions i lesesradístiques,les poderoses musculatures 
dels frescos, la «romanitat» bufonesca, esdevenen, en la seva imaginació, 
aquees «gegants de la muntanya» a qui la directora teatral Ilsa (evident 
projecció de la seva aspiració poètica) vol presentar la Faula del fill canviat, és 
a dir el buf de la poesia. Els gegants desdenyaran l'espectacle i concediran als 
humils el favorque,furiososde no copsar-ne el sentit, es llançaran sobre Ilsa 
i l'esbocinaran. El màgic Crornne encara complica més la paràbola del poeta 
Pirandello, assassinat per uns contemporanis sords al seu missatge. És el 
símbol mediador en el conflicte, versió humil de Prospero i dispensador 
d'al·lucinacions en què la imaginació triomfa, en la temptativa de proposar 
elements més vitalitzants que els de la realitat quotidiana. A l'acte tercer, no 
escrit i del qual tat just en resta un esbós, els gegants, els que dominen, han 
de destruir la companyia de comediants infeliços decidits a donar-los un 
espectacle i afi rmard' aq uestamanerala llibertat de l'art, al si de les massacres 
i les relacions de força. Pirandello reconeix aquí, molt confusament, la seva 
feblesa davant el món que ha encetat. Ha volgut substituir les incisives 
radiografies d 'abans per la intervenció directa en qualitat de dramaturg. Però 
llança la seva obstinada voluntat en una empresa de suïcidi, cap on el mena 
el fervor -el d'Ilsa- per la utopia d 'una regeneració. 
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Tal és el llarg camí transcorregut des de Liolà, d'ençà d'aquell personatge 
que encarnava la natura del pagès sicilià, d 'on paniren el pensament i 
l'experiència de Pirandello. Grarnsci s'interessà ben aviat per Liolà; i és ben 
coneguda la predilecció de Pirandello per aquesta obra (a través de cenes 
canes). Liolà són les premisses, els orígens, allò que és primordial. Som 
lliurats a les dades primeres de la societat: on es troba la terra, base de 
l'alimentació. 

Després els drames es desenvolupen a Roma, on viuen molts dels que, com 
Pirandellos'han trasplantat, entre el ciment i l'asfalt, en aquestes construccions 
noves i asfixiants, generadores de contradiccions insolubles entre pols 
d'unitat i dissociació. Contradiccions que es repetiran en major escala (país 
i capital nacional, Nord i Sud d'Europa). Les capes socials evolucionen, però 
en sotracs feixucs de conseqüències. El mite busca resoldre's en ètica. El 
personatge t ípic de Pirandello és llavors el petit burgès, convertit en 
transformisra. Per trobar una sonida al suïcidi, descobreix la violència; 
després busca de nou la protecció i els instruments de poder en un castell de 
creences. Sembla que vol ensulsiar-se sota els enderrocs que s'esfondren; tot 
i així, ho fa per salvar-se. 

Tot això ho comprèn definitivament Pirandello, al cap de trenta anys de 
penes i avorrida aplicació quotidiana. El seu Liolà evocava un món perdut, 
agafat en el cargol de la condició contemporània. J a no és possible que 
l'esperit retrobi aquest floriment: 

Aquesta nit he dormit soca els estels 
i els estels m'han proceg ic 
el meu llit no fa ni dos metres de cerra 
i el coixí m\~s un card ben amarg 
Angoixes, fam, sec, desconhort? 
No em fan cap por -s~ cantar 
canto i la joia eixampla el meu ~ser 
la terra és coca. meva i cora la mar 
per a cocs vull el sol la salvació 
per a mi vull les joveneces 
amb cares de petarrell rosses i arrissades 
i una vella dolça com Ja meva mare. 

Rosso d i San Secondo 

Allò que més sorprèn en tornar a sentir els personatges i els d iàlegs de Pier 
Maria Rosso di San Secondo (1887- 1956), és notar-los íntimament lligats a 
una època i a un món que no existeix, per molt que els intèrprets i les figures 
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que en sobreïxen encara viuen. 
A Marionette, che pasJione.' (Titelles, quina passió!, 1918), La bella 

addormenrata (La bella dorment, 1919), La scala (L'escala, 1925) -les seves 
obres més reeixides-, és difícil de recuperar la concreta realitat de què es 
reclamen, les experiències que pretenen transposar. Erraríem si ens ateníem 
a les dades reals que s'hi exposen: un món al marge de l'arc, la Sicília pagesa 
o els misteris profans d'una illa de cases. En realitat, és la vida íntima de 
l'autor que es projecta en aquestes imatges; són els seus sentiments, nascuts 
d'experiències viscudes, que es reílecceixenen la fantasmagoria dels personatges 
i els universos evocats. Cap intenció de ser objectiu, sinó solament la vessada 
d'una vida interior, consagrada a les traïcions, a les gelosies, als fracassos de 
l'amor. Per contra, resulta singular de veure viure, en aquestes obres, uns 
escacs d'ànim individuals que conegué coca una generació, que marcaren el 
límits i les complaences, els gustos i les febleses. 

Si no tinguéssim en compte aquesta circumstància fonamental, que es 
e roba en la base de lasevacreativitac,el llenguatge enssemblaria incompren
sible, i no podríem desxifrar les al·lusions a tendències i a modes que, en el 
seu temps (entre la Primera Guerra Mundial i el feixisme) eren no només 
corrents, sinó gairebé conreades com un vici. 

Boncempelli 

Massimo Boncempelli (1878-1960) creà personatges abocats a la vida 
comuna, però penetrats d'innocència o d'un saber massa gran. De primer 
desconeguda, després revelada, una fatalitat pesa a sobre d'ells i, ben encès, 
crida la morc. Aquest esquema és aplicat per Bontempelli als materials que 
li forneix la província italiana, visca des d'una perspectiva «metafísica» (lade, 
en pintura, els «records d'Itàlia» de De Chirico; o la de Carrà i Morandi 
durant els anys de la guerra) que cé per origen més o menys conscient la 
concepcióscendhaliana. Es tracta d'una província replegada en ella mateixa, 
oblidadissa de la seva història, girada cap a les passions més íntimes, secretes, 
i de vegades vergonyoses. 

G11ardia alia /una (Guaira la lluna, l 922) resulta francament expressio
nista. El dolor de la mare, que busca amb ansietat la filla perduda, s'emmarca 
en un seguit de quadres evocadors de tipus i atmosferes variadíssimes. El 
tema hi és craccac de manera lineal; el desenvolupament és massa abstracte i 
massa general. 

Siepe a nordovest (Bardissa al nord-oesc, 1926), espectacle per a titelles, 
accors, putxinel·lis, acaba per encallar-se justament en el punt de la troballa, 
és a dir, la comparació entre les eres maneres de representar el drama. 
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Nostra Dea (La nostra deessa, 1928) i Minnie la candida (Minnie la càndida, 
1930) són les obres centrals del primer període de Boncempelli i, molc millor 
que les obres contemporànies de Pirandelo (llevat Aq11esta nit imprwisem), 
representen el paper de la dramatúrgia adiem a l'època, coc buscant uns 
desenvolupaments adequats. La lluita de l'home contra les manifestacions 
instintives, la fatalitat que el porta a esfondrar-se davant el seu poder, la 
innocència que no poc rebel·lar-se i acaba perduda, vet ací els temes 
dominants, tractats amb lucidesa psicològica i un contingut moviment 
dramàtic. Es tracta d'una alienació que es crea un mateix, en l'execcici de la 
vida en comú, soca l'imperi dels mecanismes ofegadors que s'hi determinen. 

Mi1111ie i LA nostra deeJsa marquen les metamorfosis i el drama del candor. 
la possibilitar del qual obsessiona la imaginació de Boncempelli: «no saber» 
destinat a trobar i coronar el seu «saber~; la natura i l'esperit; un dualisme 
les parts del qual no s'encontren. 

LA /ame (La fam, 1936) ens presenta un personatge vigorós, amarg, i un 
record, una obsessió que l'animen. El seu desenvolupament és travar per una 
base massa vaga, mítica, que no lliga amb el caràcter concret i terrible de la 
fam i la seva presència, finsalpumd'afeblir-neel poder i aminorar la tragèdia. 

Nembo (Nuvol, 1938) introdueix, en l'evocació mítica d'una esfereïdora 
caràsrrofe col·lectiva, un nou sentit de l'amor. L'obra explica també la 
imminència de la fatalitat, profetitzant els successos d'Hiroshima del 1945. 
El joc i la innocència seran les dues forces que, aliades, podran vèncer aquesta 
facalirar: definiran un amor on s'uneix el «saber» de Ma.nio amb el «no
saber» de Regina. La fatalitat serveix per conèixer, per comprendre, a través 
d'un nou estat de gràcia, on es troba i comença l'amor. 

Betti 

L'obra d'Ugo Betti (1892-1953) és escrita en una llengua homogènia, 
dramàticament flexible i rica en recursos per a la interpretació de l'actor. 
Una llengua que no es deriva de cap parla dialectal. S'acosta molc a l'argot 
adoptat per la burocràcia, tanc pel craccamenc dels assumptes com per les 
relacions (Becci era magistrat): és doncs precisa, àrida, esquemàtica, sense 
fantasia. Quan Becci prova d'evadir-se en el lirisme, es veu molc clar que no 
és, per als personatges, més que una coartada adequada per expressar la seva 
natura immutable, amb canca amargor com més coses tenen per avergonyir
se'n. 

La progressió dramàtica segueix els models fixats per la tradició d'Ibsen. 
No hi ha una gran varietat de personatges: es tracta de lleugeres variacions 
entorn de figures que, amb coca evidència, han poblat la vida de l'autor. Els 
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segons plans només hi són per a comoditat del 'autor. La descripció i la creació 
d'un clima resten lluny de tota referència directa: els personatges principals 
representen sobrecoc una tendència particular, deformadora, de la psique, 
sorpresa en u;1 moment del seu desenvolupament. Com. un fantasma scrind
bergià de la Sonata, Becci es reclou en el seu medi ,obsessionat per la tendència 
d'aquest al mal i per la vana il·lusió d'un rescat. 

Tràgicament manifesta la mala consciència d'aquells que, tot conquerint 
en la seva esfera una posició de privilegi, no poden evitar d'experimentar 
íncimamenc, en els gestos de la seva vida privada, l'abjecció i la vergonya de 
sentir-se lligats a actes que no poden recusar, però que acaben repugnant-los 
vivament. Allò que afebleix la creativitat de Becci, allò que solament la fa 
autèntica a estones, és l'absència de l' «altre», l'absència de confrontacions i 
paral·lelismes, de conflictes no predeterminats pels seus propis postulats; en 
resum, d'una autèntica llibertat interior. 

És indubtable que, en el teatre italià s'ha deixat encera una etapa històrica 
amb la feixuga condemna d'ells mateixos i del seu món, doncs, pronunciada 
pels jutges de Frana alio scalo Nord (Esllavissament al dic nord, 1936) i 
Corruzione al palazzo di giustizia (Corrupció al palau de justícia, 1949). 

!l dil11vio (El diluvi, 1943) sembla, amb una violència menyspreadora i 
caricaturesca, endreçar un acre d'acusació al mateix món de Betti. 

Al començament. Betti no obtingué més que un èxit d'escimaincel·lectual. 
Després convencé, amb el gènere lleuger, bascant subtil, de/ nostri sogni (Els 
nostres somnis, 1937), Una bella giornata di settembre (Una bella jornada de 
setembre, 193 7), li paese tklle vacanze (La vila de vacances, 1942), on la seva 
vena crepuscular rendeix a l'idil·li. 

Vento nott11rno (Venc nocturn), representat per primer cop a Milà l'any 
1945, segurament fou escrit abans de la guerra, o potser just abans, quan tot 
la feia preveure. Hi trobem les tenebres d'un esperit turmentat i deprimit. 
Del qual els miserables personatges es fan eco conscancmenc. 

A Com1pció al pala11 ,k jmtícia, el jutge Becti testimonia sobre el que li és 
de sobres conegut. Endemés, abandonant Ja feblesa de manllevar tècniques 
teatrals arreu, se cenyeix aquí a la més simple, i la més segura per cerc, de les 
que els segles han experimentat: la tècnica de la investigació i l' incerrogacori . 
L'obra comença amb un quadre viu i molc agre del palau de justícia, on nia 
la «lepra» de la corrupció. Hom hi reconeix el llòbrec Palazzaccio (el «palau 
espantós») romà; les figures dels jutges es dibuixen de manera can incisiva 
que no podem escar-nos de pensar en models crecs de la realitat. Quant al 
personatge del conseller Erzi, expressament encarregat pel ministre de la 
investigació, ¿com no identificar-lo amb el mateix Becci, ale magistrat? 

Des de les primeres escenes, apareix amb evidència el conflicte encre la 
intrínseca culpabilitat de coc home, per cant, de coc jutge, i la necessitat, en 
la vida social, d'un judici i d'un càstig. El drama és vivament inceressanc, en 
la mesura que subsisteix el sentiment i el malson de la justícia, així com 
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sobresunen del turment i del misteri que envolta la consciència dels jutges: 
la del president Vanan, feble i senil, sobre qui des de molt temps ençà 
s'acumulen les sospites, i la dels dos refrendaris, culpables l'un i l'altre. El 
primer, escèptic i sarcàstic, mor en acusar-se, després d'haver amenaçat l'altre 
de denunciar-lo, en una escena de guscguinyolesc; l'ombra de lasospitaaflora 
en cada jutge, cosa que augmenta hàbilment l'emoció dramàtica, segons el 
mecanisme de la intriga policíaca. Tant més com en cadascun s'agita la 
memòria de nombroses faltes que indefectiblement han marcat les vides 
respectives. 

El crit incomprensible que llança la filla de Vanan en el punt de caure per 
la caixa de l'ascensor, certament per suïcidar-se, retruny com un acte 
acusatori contra la corrupció a què ha hagut d'assistir. Anuncia la justícia 
final. 

Ispeúone(Inspecció, 1947), Maritoemoglie(Maric i muller, 1947), Lotta fino 
a/l'alba (Lluita fins a l'alba, 1949), Delitto a/l'isola del/e capre (Delicte a l'illa 
de les cabres, 1950), Irene innocente (1950) donen lliure curs als dolors que 
causen les situacions morals ambígües, al si de famílies aclaparades entre els 
quatre murs de la vida quotidiana, en el curs d'un seguici de vexacions i de 
fracassos humiliants i abjectes. 

Aquestes obres reflecteixen no solament la consciència malalta, glaçada, 
de l'autor, sinó la feblesa d 'àmplies capes burgeses, incapaces de criar-se un 
destí, i les coartades a què recorren aquells qui s'arroguen el dret de dirigir 
els esperits en nom de principis que amaguen d'aleres interessos i motiva
cions. 

Aquests mecanismes mentals, aquestes direccivesde l'acció, menen, per la 
força de les coses, a profundes desgràcies, a greus deformacions de la mene, 
de les quals ret comptes Becci d'acord amb la seva manera habitual, és a dir, 
explotar formes dramàtiques i troballes que pertanyen a la tradició dramàtica, 
per donar la paraula a personatges que, en definitiva, no són sinó els miralls 
mulcifacècics de la seva pròpia personalitat. Els personatges masculins són 
violents i ambigus, les intrigues tèrboles, les dones són sempre les víctimes. 

A poc a poc, l'obra de Betti reflecteix l'atmosfera asfixiant que comença a 
pesar sobre Itàlia i Europa Occidental. És el testimoni del sentiment 
d'opressió que engendra la Guerra Freda. 

Amb li giocatore (El jugador, 195 l), no cal tenir en compte, com a les altres 
obres anteriors, les inclinacions ideològiques per mitjà de les quals Betti volia 
amagar -i amagar-se-- el mòbil secret que l'empenyia a escriure. Éssers 
suprems, jutges de coca mena, símbols que restaven un veritable vernís 
d'hipòstasis sense pudor. En realitat, la narurade Betci-del Becci autor, val 
a dir- cedeix als impulsos que revelen sense gaire dificultat els seus orígens. 
Origen que resideix en complexos generadors d'un profund sentiment de 
falta i vergonya, que Betti es complau a exhibir. 

Diverses vegades, En nio, el jugador, apel-la a la turpitud de coc el gènere 
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humà per explicar les raons del seu comportament. Els homes són «gripaus 
repugnants, que modulen la seva veu»; és a dir, que només són superiors a les 
bèsties en el fer que són capaços d'oculcar els seus apetits amb la riquesa de 
la imaginació, dels seus gescos hipòcrites. Sobre l'abjecció del gènere humà 
no cal dubtar, ni del fet que els seus conflictes són cocs de naruralesa bestial, 
de violència i de luxúria. 

Per sobre graviten els conflictes: deïtat, justícia, amor. Toc plegar, 
màscares risibles. Com en coca l'obra de Becci, aquesta accirud s'acompanya 
d'una mena d'esteticisme, que no només juga amb els mocs, sinó ram bé amb 
les idees i els grans principis. I com cor esteticisme, poua en forces incel·lec
ruals admirades per Berci i que vol imitar. 

Aquesta vegada, però, adopta una progressió dramàtica insòlita i més 
convincent, una construcció que en cercs passatges comporta una veritable 
funció emotiva; llavors el drama ja no és una barreja de leitmotiv culrurals 
escollies a l'avançada, sinó el mateix conflicte d'una cerra culrura i de certes 
posicions ideològiques (di res «espirirualisces», en realitat característiques de 
la consciència doble). 

La regina e g/i i,uoni (La reina i els insurgents, 1951) i L'aiuola bruciata (La 
platea cremada, 1953) intervenen en la lluita política, amb la intenció de 
pintar com a personatges frusrars i persecutors aquells que prenen la 
iniciativa de les revolucions socials. 

Mentre que les es rimades víctimes de cor pur apareixen com unes figures 
simbòliques que defensen els principis crad icionals i la noblesa de senti menes 
conrra el maquiavel·lisme polític. Aquesr. període coincideix amb 
l'agreujament de la tensió interna i internacional. 

Amb Lafaggiliva (La fogiciva, 195 3), Berc i acaba la seva obra recomane al 
tema del debat entre existències ofegades per un món implacablement 
burgès. Les consrruccions metafísiques no serveixen sinó per justificar les 
tendències i els desviaments de la imaginació. La realitat del poder que hom 
ha volgut conquerir deixa una amarga bocassa. 
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EL DESENVOLUPAMENT DEL 
TEATRE ALS ESTATS UNITS 

O'Neill 

A diferència d'altres acrivicacs arcísciques i per raons històriques, el cearre 
es va despertar focça card als Escacs Unies en comparació amb la cultura i el 
teatre europeus. Fins a la guerra del 1914-18, el ceacre no podia considerar
s'hi com un veritable fec artístic, sinó con un costum, com una distracció. 
Falcaven autors i els accors no tenien consciència clara del seu arc. Els intents 
de Henry James (1843-1916) havien escac infrucruosos, cant en les seves 
perspectives crítiques com pel que feia a la composició dramàtica. J ames va 
viure molt temps fora del seu país, seduït, entre altres coses, pel teatre 
europeu, en la vida del qual no va poder intervenir. 

En els anys precedenrs i posteriors a l'entrada a la guerra, en coc el país hi 
ha un floriment cul rural inesperat i abundant. D'alehores són les epopeies 
cinemacogràfiquesdeGriffirh i de Chaplin. Hi hagué cevisresquevan acollir 
els debucsdeJamesJoyce, Ezra Pound i T.S. Elioc. Amb Marcel Duchamp, 
Man Ray i Picabia reni m una mostra ingènuament diabòlica del dadaisme. 
l dins aquest clima van néixer el Guild Thearre i el teatre dels Pricentown 
Players, que aculliren les primeres obres d'Eugene O'Neill (1888-1953). 

Dels primers intents del segle XVU, i els melodrames i les farses del segle 
XIX va sorgir una vasraobra dramàtica, un important fresc escènic de la nova 
civilització americana. És l'aventura del ~triomf»: el teatre, als Escacs Unies, 
descriu o bé combat aquesta lluita acarnissada; o, millor encara, intenta 
proposar-li mites, és a dir, sublimacions, o l'ofega en unes relacions de força 
entre l'heroi i els éssers que l'envolten o li fan d'horitzó. El ceacre vol suscitar 
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una ruprura brusca amb la llei en vigor: crea una llei anragonisra. Sempre, 
és clar, per indicar com actuar per cal cl' exercir un poder sobre el món exterior: 
hi ha múltiples camins, de vegades ben imprevisibles, però cap dels que el 
teatre glorifica no dóna com a resultat definitiu l'èxit (de l'inscinr de 
rapinya). El teatre mostra que només queda el buit. Assumeix la casca de 
trobar aleres conringucs i altres directrius per a la vida: però això també cau 
en el no-res. Home i dona s'idenrifiquen o inrercanvien els seus papers, en 
una forma de matriarcat: queda un poder que es manifesta amb una violència 
més o menys dissimulada, o una subjecció. 

El teatre cepresenra avui un compromís especulatiu al marge de la classe 
benescanr(es poc repetir, a aquest respecte, el que descriu Veblenquan parla 
dels «estudis superiors com expressió de la civilització financera»), 
sobrevinguda a l'estadi induscrial-escacal. La seva finalitat és la confessió (en 
el sentit masoquista) i l'agradable descoberta d'una situació de fet. Per 
exemple, en The Hairy Ape(El mico pelut) d'O'Neill, es poc constatar l'abis
me que separa una delicada jo venera de la classe benescanr yankee(de les capes 
superiors) i un bèstia geganrí que consumeix per ella els seus dies dins la calor 
d'una caldera. L'espectador és seduït per aquest conrcasc, sensible com una 
pruïja. 

A meitat del segle XIX hi va haver allò que se'n diu el renaixemenr 
americà, amb l'eclosió cl· algunes personalitats la influència de les quals es va 
exercir fins i tot sobre la cultura europea: Poe, Emerson, Thoreau, Melville, 
Hawchorne, Whicman. Aquesta floració va seguir de prop el naixemenr de 
la nació americana. Fenomen autòcton i original, s'assembla més a la nostra 
Edat Mitjana que al nostre Renaixemenr. I no més card de mig segle després, 
vindrà una producció nova i vasta, canr literària com teatral, sovint soca el 
signe d'una trobada directa amb la cultura europea. Com a l'Edat Mitjana, 
el teatre no va tenir manera d'expressar-se p lenamenr; igual que en el Re
naixement, hi va arribar en conracce amb el teatre clàssic redescobert; així, 
als Escars Unies, el reacre, en el seu aspecte arríscic, començà a viure a la veclla 
de la Primera Guerra Mundial, seguinr les passes dels grans movimenrs 
ceacrals europeus de finals del segle XIX i començamenrs del XX. Eugene 
O'Neill pertany a aquesta generació d'escriptors americans, avui dia 
venerables o desaparegues, que van inrenrar fer un empelt d'on sorgiria un 
mónespiri mal en el si delqual, l'oposició americana actuaria soca l'estimulació 
dels correnrs culturals més vius delaciviliczació occidental. En aleres termes, 
aquests autors inrenraren conservar la nacionalitat de la seva obra inserinr-se 
en la universalitat. Els noms més grans de l'època, Robert Frosc, Cari 
Sandburg, Edgar Lee Mas cers i Sherwood Anderson, aconseguirende conc recar 
aquestes aspiracions. 

Per a O'Neill, la casca va ser més àrdua perquè, dins la cultura dels Escacs 
Unies, no hi havia cap precedenr valuós pel que fa a la forma dramàtica. Fill 
d'actors i autodidacte, com ho recordarà en els seus darrers drames, O'Neill 
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va madurar la seva vocació teatral durant una escada involuntària a un 
sanatori. En el primer període de producció, es lliga -pel que fa a la 
conscrucciódramàcica- a les experièncieseuropees. Pel que fa al contingut, 
es manté fonamentalment fidel a la tradició de l'American revi11al, amb el 
sentiment de la falca i l'expiació sorgit de la concepció puritana. 

Quan assoleix la maduresa plena, O'Neill construeix alguns grans drames 
amb l'ajuda de concepcions psicoanalítiques. S'inspira en mires clàssics i 
intenta cornaradescriureel sentir de la història americana, les caraccerísciques 
de l'esperit yankee, partint de les vicissituds d'alguns grups familiars. Els seus 
darrers drames són una veritable saga de la família i del món, i no van ser 
representants fi ns que va haver morc. La seva confessió havia esdevingut 
personal. 

Per alera banda, l'aucobiografisme també neix soca la influència de la 
literatura europea. Però en els dramesd'O'Neill, el caràcter únic, típicament 
americà, de les seves experiències personals -sovint profundament 
tràgiques- hi és ancorar sòlidament. L'osmosi dels mori us mena sovint a 
uns entrecavalcaments on símbol i personatge xoquen, i potser fins i coc es 
neutralitzen mútuament; el significat humà s'hi perd, a la recerca de 
seduccions d'una temàtica exterior; i la psicologia es trenca en una sèrie 
d'actiruts no sempre versemblants. Les vel·leïtats de l'autor rendeixen a 
sobreposar-se a l'acció natural i als personatges. 

S'ha de dir que la vida d'O'Neill havia pres un tombant tràgic. Durant 
anys sencers, va escar immobilitzat per una cruel malaltia que el va portar a 
la morc i l'impedí d'escriure si no era al dictat. La seva existència, així com 
la seva obra, es desenvoluparen, doncs, entre violentes contradiccions i coc 
buscant en va una confiança interior. 

En T he Moon of the Caribbees and other P /ay1 o/ the S ea (La lluna dels caribenys 
i aleres drames de !amar, 1917), l'avenrura delMayfloweresrepeteixenformes 
diverses. O'Neill exposa les fases d'un vagabundeig a través de mars i cerres, 
de pirares i de colons, a la recerca d'un porc. Hi ha només un sol argument. 
No fa més que repetir un destí d'aïllament i d'introversió. El drama in
dividual s'hi reflecteix d'una forma comuna: la de no trobar una finalitat a 
la vida quan no s'ha aconseguí e comprometre-la en el camí de la conquesta.· 
O'Neill reviu la seva pròpia experiència, perquè havia escac mariner. 

A l'ombra de la visió complexa de Melville, dins l'halo nebulós que envolta 
la Nova Angla cerra (la cerra promesa dels pelegrins que desembarcaven de 
la vella Anglaterra), ressona l'eco de la Balada del 11e// mariner de Coleridge. 
Els baleners i els vaixells de càrrega, els de cabotatge i els guardacostes, 
transporten una humanitat a la deriva, que es vol evadir però que només 
culciva el somni d 'aquesta evasió, mitjançant la qual intenta consolar-se, i 
una nostàlgia sense calma. Els personatges són tractats amb vigor i realisme, 
evidentment trets del natural, de memòria. Aquestes obres semblen d'en
vergadura feble, però en realitat obren grans perspectives. D'aquests episodis 
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plens de color, John Ford en va fer una pel·lícula bascam fidel en l'esperi c. 
Alguns anys més card, O'Neill en va reprendre els principals cernes en el 

drama Anna Christie ( 1920), on els contrastos es perden en l'atmosfera d'un 
porc. Abandonam-se a la imaginació, O'Neill se serveix d'un material 
realista per presentar-nos una intriga de caràcters novel·lescos. No és 
casualitat que Greca Garbo, en el cim de la seva glòria, en fos la intèrpret a 
la pantalla, on va incorporar un personatge absolutament romàntic, segons 
el seu propi mite: el de l'amor fati. 

The Hairy Ape (El mico pelut, 1921) conscicueix per a O'Neill el primer 
intent dramàtic important. S'inspira en reivindicacions socials --és ca
racterístic en ell la necessitat de buscar, un rera l'altre, diversos estimulants, 
fins un drama d'edificació catòlica, Days \Vithout End(Dies sense fi, 1933)
i, per alera banda, en enquestes sobre las relacions sexuals i les seves 
repercussions a nivell de subconscient, enquestes inaugurades a l'època. 
Yank, el xofer, «fa marxar el rafioc ... , les màquines que fan valsejar el món», 
i és ell «el qui transforma el ferro en acer». En ell trobem la vicalicac i la 
bruca!icac de la natura. És feliç de la seva força, encara que serveixi un altre 
món, el món de la classe benes cant que viu per sobre d'ell i que li sembla can 
llunyana que fins i coc no en percep l'existència. Una 11tis.r rossa i fràgil baixa 
del pom, per pura curiositat, i es troba dins la sala de màquines. Yank escà 
en contacte directe amb el foc de les calderes. Ella contempla el cos i el rostre 
d'ell, de mico pelut. Yank troba la seva mirada. I un altre univers se li revela. 
Més card, ell deixarà el vaixell per poder-se passejar per la Cinquena Avingu
da, a la recerca d'aquell encontre fugi ei u que, en l'un i en l'alera, ha engendrat 
una mescla de repulsió i atracció. Per primera vegada, ell pren consciència 
de ser una alera cosa que no un mico pelut, simple instrument en mans dels 
febles i astuts maniquins que desfilen davant els seus ulls. Els provoca i els 
insulta. L'empresonen. I la presó és pitjor que la cel·la de la caldera on cenia 
la seva dura feina. Quan està en llibertat, es dóna a l'alcohol per fer callar 
l'angoixa que l'ofega des que ha pres consciència de la seva inferioritat. Se'n 
va a Central Park a la recerca de l'únic ésser que creu que és el seu semblam: 
un goril·la del zoo. Tremolós, s'acosta al barrocs. I el goril·la l'esclafa amb 
els braços. 

Descobrir que la fatiga del treball no solament no cé sencic sinó que és 
imposada des de dalt, condueix forçosament a la desorientació i a la 
desesperació. O'Neill s'inspira directament en una realitat universal i 
quotidiana, per cedir immediatament, sense gaire resistència, a la seducció 
del símbol, al qualsubjeccael desenvolupament dramàtic. Aquesta tendència 
s'agreuja en el drama següent: The Great God Bro,vn (El gran deu Brown, 
1925), on els personatges han de porcar màscares que simbolitzen la ~eva 
realitat interior. El drama es perd en abstraccions prolixes, més remarcables 
sota l'aspecte de la recerca que sota la resonància escènica. 

Quan O'Neill sondeja l'ànima negra, evidentment situa l'objecte del 
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seu examen fora d'ell, la qual cosa li evira deformar-lo. Els espectacles i els 
intèrprets negres americans van contribuir molt, fins llavors, a la vida de 
l'espectacle de la nació. Potser fins i cor en són els pols de referència. La 
consciència crítica dels yankees es va dirigir en primer lloc cap al rema de la 
coexistència amb els negres; van pensar, en termes dramàtics, en la naturalesa 
de les accions i les reaccions que naturalment se'n derivaven. El que els negres 
deien d'ells mateixos depassa aquest quadre, perquè es rracra en realitat 
d'una nació que viu enmig d'una altra, amb el seu món animista on, encara 
de vegades, s'expressen lliurament els instints sagrats de les grans creacions 
humanes. 

Emperor ]ones (Emperador Jones, 1920) s'inspira probablement en el cap 
de la revolta negra d'Haití, un segle abans. L'heroi mena el seu poble a la 
rebel·lió. El poderl'emborratxa. J ones esdevé més tirànic i més cruel que els 
blancs. En el seu subconscient s'agiten forces obscures que no arriba a 
controlar i que l'obsedeixen. Són les «pors informes» que O'Neill materia
litza en les veus que assalrenJones i minen la seva moral. Són les forces de 
la natura que el negre no ha aconseguir mai dominar i que s'ensenyoreixen 
d'ell quan intenta construir una vida, quan intenta exercir un poder. 
Oprimeix els seus semblants perquè no es por controlar. No arriba a legali
tzar la violència. En un llarg monòleg fer de quadres separats, O'Neill 
expressa l'ascensió al rro i la caiguda de l'heroi, amb un ritme obsessiu i 
al·lucinant (que agafa, sens dubte, d'alguns dramaturgs expressionistes 
alemanys). La matèria li va perfectament. La representació adquireix un 
ampli moviment tràgic, encarregar d'una vida encara lligada al món ances
tral, a un món amb una història que no es por escapar de la seva pròpia 
condemna. 

All God's Children got \Vings (Tors els fills de Déu tenen ales, 1923): però 
el negre no aconsegueix volar, no por arribar al que el blanc pensa i sent. Uns 
vincles personals uneixen de vegades els dos mons, però una inquietud cada 
cop més gran agita aquest contacte, com porra gelosia i rencor vindicatiu en 
el blanc, decidir a compensar una superioritat física i natural que ha sacrifi
car per fer-se amo del seu destí, per vèncer la natura negant-la en el seu si. 

Desire under the ElmJ (Desig sora els oms, 1924) sembla avui una matèria 
informe. Els dos termes del conflicte són els següents: d'una banda, l'instint 
que lliga el camperol a la cerra, sobrecor quan és de la seva propietat, 
conquerida a força d'una feina molt dura -la qual cosa el fa gelosament 
conservador, lligar a la religió dogmàtica que li garanteix els seus béns; de 
l'altra, l'instint que lliga la mare al seu fill. Lligam igualment possible, en 
la relació directa entre els dos sexes, quan la dona domina i l'amor matern 
no ha donar fermesa a l'home des de la infància. El drama se si rua en el ves
sant occidental del camp nordamericà. Una casa pesada, construïda pedra a 
pedra a l'ombra d'uns oms. La religió sora formes sufocants oprimeix i 
fanatitza els esperits. Per als personatges, l'existència només és possible al 
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preu d'una revolta contra les cadenes morals que aquesta religió forja. El 
Senyor i el llenguatge inflamat de la Bíblia obsedeixen el pensament i la 
paraula: en són els fantasmes tràgics. Per aconseguir coc això, O'Neill recorre 
a un naturalisme sense macisos. 

A Strange lnteriude (Estrany intermedi, 1927), la mirada es desplaça per 
posar-se sobre la naturalesa de l'inscinc de «vida-mare». La vida és «Déu
mare» diu Nina; la seva flama és l'instint que engendra i alimenta. Fins al 
seu declivi, viurà a través de Gordon que, amb el seu avió, dominava el cel 
i va caure durant la guerra. Ella viurà per un Gord on nou que creu que té a 
les entranyes, imatge eterna d'el «meu» que ella adquireix coc existint. En 
la seva recerca d'un nou Gordon, eres homes omplen la seva vida: un pare, 
un marit, un amant. Són els eres termes, discordants i encavalcats, entre els 
quals es teixeix el destí de la família. Per a ells Nina satisfà el seu instint de 
«vida-mare». Oprimida pel seu pare, Nina es refugia en l'amistat de 
l' «estimat vell Charlie», que ella anomena pare, perquè la seva feblesa troba 
un suport sòlid en ell. Sam és el seu marit, però no li pot donarGordon per
què té una follia hereditària. L'amor que sent per ell no és més que una 
il·lusió, que s'esvaeix en braços de Ned, que Nina estimarà perquè li dóna 
un fiti. Quan Sam mor, quan Ned ja no la sent seva, Gordon té vinc anys. I 
l'abandona pel seu «estrany intermedi» amb Mabel. La sang de Nina es calma 
i es coagula. Nina se'n va cap a la morc. 

L'home lliure és feliç, d'això n'escà segur O'Neill. Però descriu, explica i 
fa descobrir les condicions de servitud que el mateix fet de néixer ens pro
voca. Per moments, amb l'acció suspesa, se senc la veu encerrada dels mores 
que intenten rompre l'opressió; la veu s'eleva concra les necessitats que 
teixeixen la vida social i la mateixa naturalesa dels homes. 

A Mouming Becomer Eiectl'a (El dol escau a Eleccra, 1931) ens trobem en 
presència d'una gran família americana. Les relacions entre els personatges 
uneixen la passió a la violència. La lluita es manté sempre amagada, es 
dissimula darrere un joc psicològic monstruós, que permet la impunitat i fa 
que l'acció de la família sigui inamovible. Fins que hi ha un factor exterior 
que la mina. Amb una criada pobra apareixen les illes dels mars del Sud i la 
llibertat de l'amor. Per ella un dels Mannon fuig. El seu fill il·legícim, el 
capità Branc, apareix de sobte a la casa. Toc el que era !atenc i inhibit irromp 
bruscament. Ezra Mannon és assassinat per la seva dona, instrument de la 
venjança de Branc. La seva fillaLavínia, que estimava el pare,obligael germà 
a menar la mare fins al suïcidi. Orin, que p refereix l'amor de la germana al 
de la mare, no aguanta els remordiments i es maca. Lavínia s'enclaustra al 
casal, entre els mores. Els Mannon pertanyen a la raça dels conqueridors. 
Senten sobre seu l'ombra de la falta, i això els impulsa al crim. La família és 
el suport central de les lluites, l'arma ofensiva i defensiva per excel·lència per 
arribar al poder. Fins i coc els intents d'evasió són breus i acaben en fracassos 
clamorosos; però també són un perill cada cop més greu: van destruint 
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l'edifici dels Mannan (un gran casal, amb pòrtic de columnes dòriques per 
façana, heretatge di recte del món clàssic i de les seves normes) fins a fer-ne 
una romba on Lavínia, única supervivent, es canca a les fosques per esperar 
la morc. 

Ah, Wi/derness! (Oh, solitud!, 1932) posa en escena el món d 'un pobler. 
El sencimenc i l'afecte poden revestir amb la seva g ràcia les constants de la 
lluiraper l'existència. En aquestes condicions és fàcil obeir els preceptes de 
la moral, acceptar els seus fonaments de justícia. Escoltant les converses 
amables que es desenvolupen en la intimi rac d'una de les innombrables cases 
escampades als poblers i a l'interior del país, es cultiva la impressió d'un 
paradís terrenal erigir per les lleis humanes, on el treball i la llar són la 
seguretat de l'existència, on les estacions se succeeixen amb els seus capricis 
però amb una dolcesa constant. 

Aquesta obra idíl·lica no va ser més que un breu parèntesi, que va precedir 
un període llarg d'inacrivirac. The lceman Comtth (La vinguda de l'home de 
les neus, 1939), amb els seus personatges amarats d'alcohol, culmina una 
obra de destrucció de valors, condemna la consciència i acaba en el buit. 

En la seva abundant obra, O'Ne.ill dóna sempre mostres d'un sincretisme 
ansiós. Les experiències culrurals s'acumulen en els texros, sovint a diversos 
nivells. Però ara se n'allibera, perquè vol porcar a escena Ja seva autobiografia 
secreta per fer-la representar després de la seva mort. Tanca el present, el 
passat i el futur en una acció-conversa de vinc-i-quatre hores, amb decorat 
únic, que doblega a les exigències de la forma escènica. 

Hom es creu sincer, n'escà conveçuc; però, l'és realment? Expressa una 
opinió sincera, però fins a quin punt és coneixement? És gairebé fatal que un 
es faci una idea errònia de si mateix; i, no obscanc això, quan s'exposa hom 
es creu sincer. ¿Fins a quin punt la idea que O'Neill es va fer de si mateix, 
de la seva joventut, de Ja seva família, corresponia a la realitat dels fecs, i 
sobrecoc a aquesta veri tat de la qual la intuïció és el fer de l'arc? El problena 
escà plantejat i les intencions de l'autor no hi poden canviar res. 

En el seu intent més imporcanc del gènere, Long Day'sjourney into Night 
(El llarg viargevers la nic,acabarel 1941), O'NeilldescriuJames Tyron (que 
representa el seu pare) com un acror que ha conegut la nororiecac però que 
ha renunciat a les seves primeres ambicions per sec de diners. Ara sembla 
només dedicat al creixement de les seves cerres. Ha esdevingut avar fins a la 
mania, i l'únic consol és el whisky. La seva dona, Mary, és morfinòmana fins 
a les darreres conseqüències, i a més mi ròmana. Dels seus dos fills, el més 
gran, J ames, actua a Broadway quan en cé ocasió i porca una vida dissoluta. 
L'esfondrament moral i físic dels seus pares l'ha aclaparat. El fill petit, 
Edmund (l'autor mateix, pel que sembla), ha fugit i s'ha embarcar com a 
mariner a la marina mercant. El cansament i la pobresa l'han fer tuberculós. 
Beu, escriu versos, llegeix, es desespera i es baralla amb tora Ja família. Les 
escenes,elscrics, les bocelles de whisky són presents coc el d ia, amb la final icac 
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evident de posar a la visca rocs els ressons amagats. Dues circumstàncies 
fonamentals sostenen aquest propòsit: el descobriment que Mary es ll iura 
cada cop més sovint a la morfina, i la visita del metge que descobreix la 
malaltia d'Edmund. Evidentment, el drama explota amb tonalitats forces, 
carregades. Però ara que la intenció era la sinceritat a qualsevol preu, el fons 
d'aquest drama és un trisc alliberament. 

A A Moonfor rhe Misbegollen (Una lluna per als bastards, 1943), O'Neill, 
que ja havia retratat el seu germà en el drama autobiogràfic precedent, aquí 
en descriu el seu destí final. ]ames Tyron junior estima obstinadament 
l'alcohol. Un tumor al cervell s'emporca ràpidament la mare. El dolor de 
]ames és can forc que encara es resisteix menys a la crida del whisky. En el 
decurs del viatge que fa d'un extrem a l'altre dels Escats Unies per acompa
nyar la despulla, al consol de l'alcohol hi afegeix el d'una pura.Se'n penedirà, 
però massa card. No podrà conèixer l'amor en aquell món baix. Ver aquí els 
antecedents. Quan s'alça el teló ens trobem a una granja de Conneccicuc, 
propietat dels J ames, llogada a Phil Hogan, irlandès alcohòlic i incoherent, 
que recorda molt els personatges de Synge i d'O'Casey (força diverties, però, 
del món miner). La fillaJosie té pocs atractius femenins però, com a bona 
irlandesa,cé entusiasme i generositat. Pare i filla es dediquen aatraparJames 
per maquinar un bon casament, o com a mínim per cornara comprar la granja 
a baix preu. Però no tenen en compre els seus tristos precedents, que el fan 
poc inclinara la seducció. En segon terme hi hael contrast entre l'efervescència 
dels i nscints pagesos i la real i rac llunyana de Broadway, evocada contínuament. 
Es passa de la farsa camperola inicial al desbordament dels complexes, i 
d'aquí al pessimismealcohòl ic, del qual O'Neill s'ha convertir en propagandista 
convençur a les seves darreres obres. A parc d'això, no posa gaire cosa de si 
mateix en aquest idil·li camperol. Es tracta d'un parèntesi en la saga familiar. 
Per alera banda, la vivacitat dels contrastos i dels tipus humans no hi manca 
gens. 

A To11ch o/ rhe Poer (La marca del paera, 1958), el darrer dels drames 
pòstums d'O'Neill, cé d'autobiogràfic el temperament de Corneli us Melody, 
fatxenda i romàntic, mesquí i somiador, massa semblant a J ames Tyron per 
no despertat la sospira d'una reminiscència personal de l 'autor. Aquí, amb 
més claredat que en els altres dramesaucobiogràfics, es perfila l'antítesi entre 
el desenfrèpresent i la memòria d'un passat gloriós i aventurer,entre la dura 
llei de l'existència quotidiana i l'evasió cap al record d'una joventut llumino
sa i feliç. Antítesi pròpia a la visió que O 'Neill cé de la vida, que més d'una 
vegada va dramatitzar, entre les forces clares i les forces obscures, d'on reneix 
sempre la vida, en un cel carregat de cempescacs, de grans esperances i de 
perires certeses. 
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Intents de teatre social 

En el quadre dels movimems culturals de caràcter autònom que es 
manifesten als Estats Units durant els anys 20, es van evidenciar i mencions 
d'enquesta social. 

A Processional (1924), el subrítol del qual precisa que es rracra d'una 
•simfonia-jazz de la vidaamericana.,John Howard Lawson (nascut el 1895) 
uneix la novetat del rema a la noverar de la tècnica rearral. S'hi veu convergir 
els procedimems del m11sic-hall i les peripècies d'una vaga. Hi floreix l'amor, 
com a blanc de les imervencions vanes del Ku-klux-klan. L'autor recorre a 
motius melodramàtics convencionals, tor assumim-los (com a L'òpera de tres 
rals de Brecht) per l'eco que desvetllen en l'esperit del públic. Aquest con
jum d'elemems fa ressaltar una polèmica de bona llei, típica d'un cert període 
històric. La resta de l'obra conserva el caràcrerd'una aprehensió de la real i tar 
hàbil i atrevida. 

En la dramatúrgia de Clifford Odets (1906-1963), els remes socials 
ocupen igual mem un lloc destacat, sobretot al principi (que correspon a la 
crisi de 1929). l\wake and Sing (Desperra'r i canta, 1935) és un quadre 
penetram d 'ambiems i de personatges proleraris, amb un fons de polèmica 
indignada que vol posar en crisi l'l\merican way of life. \Vaitingfor Lefty (Tot 
esperam l'Esquerrà, 1935) és una obra singular, en unacte,que ens fa assistir 
a una reunió sindical on es discuteix l'inici d'una vaga. Hi ha esquerxos que 
il·lusrren els diferems discursos. La norícia de !'assassinar de l'agirador 
sindical Lefry (L'Esquerrà) comporra el vor per la vaga. L'obra adopra les 
formes rípiques del teatre d'agitació, a la moda els anys ameriors a Moscou 
i a Berlín. Aquest gènere, lligat volumàriamem a circumstàncies ocasio
nals, aquí troba una manera d'exposició incisiva. 

Tennessee Williams 

La inspiració tènue però fina de Thornron Wilder (nascut el 1897-197 5) 
es mou emre uns mirjans rearralmem refinats i els ambiems, erers amb 
realisme, de la vida quotidiana. Les seves nombroses obres en un acte són 
paràboles vin-culades a les singularitats d'un cerc món. 011r Town (El nostre 
poble, 1938) descriu, amb lliberrar d'ús de mitjans dramàtics, la vida i els 
personatges d'un peti r centre urbà dels Esrars Units. Els semimems hi són 
vistos sota el seu aspecte poètic. The Skin of 011r Teeth (La pell de les nostres 
denes, 1942) és una al·legoria burleta, semblam a les de Shaw, sobre el tema 
dels destins humans. 
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Les anàlisis que Lilian Hellman 0905-1984) dedica a les estrucrures 
psicològiquesde l 'alta burgesia yankeesón més aprofundides,peròexpressades 
en un estil més tradicional. The Liule Foxes (Les guineus, 1939) n'és el millor 
exemple. Dramàticament elevada, lúcida en la seva demostració, l 'obra 
intenta aclarir les evolucions que pateix Regina Hubbard sota l'impuls de 
la cobdícia. 

El brillant lirisme de William Saroyan O 908-1981) en The Time of Your 
Life (El temps de la vostra vida, 1939), la crida romàntica a la justícia de 
Maxwell Anderson ( 1888-1959) a Wintmet (1936), el pacifisme sincer d'fr. 
winShaw(l 913· 1984)aBurytheOead(Enterreuelsmorrs, 1938),les instàncies 
morals de Robert Ardrey O 908-1980) a Thunder Rock O 939), els drames 
d'acruali tar de Robert Em mer Sherwood (l 896-195 5) i d 'Elmer Rice (nascut 
el 1892) varen tenir un eco durador. Després de la guerra va aparèixer una 
nova generació. 

Tennessee Williams 0914-1983) pertany a aquesta raça de dramaturgs 
que cultiven un univers propi, amb les seves figures simbòliques. Certament 
que fa una evolució,peròsense separar-se gai redeis seus primers descobriments. 
No ens ofereix sorpreses, sinó més aviat desenvolupaments i crides. El punt 
de partida és el recull d'obres en un acre amb les quals va inaugurar la seva 
activitat, i que tenen, en germen, els seus personatges, els drames, els llocs, 
les situacions. És, en un cert sentit, un món proper al de Faulkner. 

A 2 7 Wagons fidl of Cotton (27 vagons plens de cotó «i altres peces en un 
acte», 1946), la vena de Tennessee Williams és exempta de complaences i 
de preocupacions exteriors. El teatralisme no hi abunda com a les seves obres 
següents. Els casos de parologia sexual, que són, tant en aquestes obres com 
en les altres, al centre de les preocupacions, aquí no són cultivades artificial• 
ment fins a caure en el gust per les anomalies. Williams escull els ambients 
segons un criteri folklòric «exotitzant» i dóna als seus personatges malalties 
nervioses. La seva inclinació més secreta i més autèntica -lirisme que, al 
mateix temps, és afecte per les seves criatures- apareix aquí més clarament 
que enlloc. 

La galeria de retrats va des de mares imperioses i opressives a víctimes 
pròximes al suïcidi, a fadrinardes mitòmanes per falta de satisfaccions, a 
infants amb la consciència devastada. En definitiva, el tema és sempre 
l'oposició entre les exigències físiques i les possibilitats concretes que ofereix 
l'existència; oposició viscuda sota la capa de les inhibicions. Naturalment, 
la contradicció esdevé tràgica i té per rerafons l'aspiració a la llibertat i a la 
p lenitud expansiva de les relacions sexuals. Es tracta de temes desenvolupats 
gairebé des de mig segle ençà en la cultura anglosaxona. L'escenari, una 
vegada més, en presenta una vulgarització, endolcida per aquest lirisme 
estetitzant que va impregnar bona part de les lletres nordamericanes de 
després de la darrera guerra, com es pot veure en Truman Capote i en Carson 
McCullers. 
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Aquests autors també van provar la via del teatre, i seguiren les passes de 
Tennessee Williams; van adaptar a l'escenari les seves obres narratives més 
pròpies a aquesta finalitat: TheGrass Harp (L'arpa d'herba, 195 l)deTruman 
Capote (1924-1984); The Wedding Parl)' (La festa de noces, 1950) de Carson 
McCullers (1917-1967). 

L'interès d'aquests intents és intel·lectual i no va trobar una sortida 
pròpiament teatral, de manera que aquests autors no varen continuar per 
aquest camí. Els temes i els ambients són força pròxims als de Tennessee 
Williams, però no tenen la mateixa cruesa. S'hi sobreposen el lirisme i la 
nostàlgia, és a dir una descripció més subtil de l'ambient, en detriment de 
l'interès per l'espectador. 

En relació a les tradicions de la cultura anglosaxona, impregnades 
d'exigències morals, tota aquesta recerca autònoma pren el sentit de refús, de 
revolta; però, en substància, queda aïllada, només testimonia una tendència 
passatgera nascuda d'un narcisisme que agafa com a pretext la qüestió sexual. 

La primera obra important-reconeguda com a tal per un públic ampli
que Tennessee Williams va escriure és The G/ass Menagerie (Figuretes de 
vidre, 1945). Reflecteix els comportaments quotidians i els fixa en una 
dimensió, sense obrir-los més perspectives que la catàstrofe on seran precipitats 
els personatges. 

Tenim, doncs, un habitacle miserable, perdut en els barris baixos de la 
gran ciutat. Laura hi camina a passets curts, coixa, diàfana, mandrosa. Viu 
només de somnis a través dels reflexos blaus i platejats de les seves figuretes 
de vidre, un petit tresor d'animals de cristall, entre els quals ha situat 
inconscientment el símbol fàl·lic de l 'unicorn. De tota la família, només la 
mare,Amanda, fa la vida de cada dia, amb el mercat i els rebuts d'electricitat. 
Des de fa molts anys, Laura només recull els detritus i somia misèries. Tom, 
poeta (secret), passa el dia a la feina, en els soterranis d'un magatzem, i la nit, 
en la fosca opriment dels cinemes. Hi ha un visitant, que Amanda veu ja que 
posa l'anell al dit de Laura: és Jim, dedicat a la radiotècnica, a la recerca 
d'augments de sou, mastegador febrós de xiclet. Besa Laura breument, però, 
com un bon noi, s'apressa a dir públicament a la família que està promès de 
fa anys. És el final. Amb gestos poc hàbils, Amanda recomforta Laura, que 
està trencada com el cor del petit animal de vidre que Jim ha fet caure sense 
voler. 

El drama resideix en l'aparició passatgera i il·lusòria de la felicitat. El 
fantasma de l'amor s'esvaeix. Ens trobem en el secret de les existències d'avui 
en dia, condemnades al treball sense saber perquè serveix ni quina finalitat 
persegueix. El petitburgès i l'obrer americans viuen sense perspectives. Per 
damunt d'ells hi ha imatges enlluernadores i els oripells del «luxe», que ells 
veuen com en somnis. L'èxit pertany al qui s'aixeca. La qüestió que alguns 
es posen, ara arriba a les masses: per què fer-ho? 

A A Streetcar Named Desire (Un tramvia anomenat Desig, 1949) entra en 
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escena Nova O rleans, amb el seu carrer dels Camps Elisis i un vell cramvia 
que cé per nom Desig; és el color dels edificis, les variacions del jazz, el soroll 
de les veus i una llarg seguit de sobresalts en l'ànima de Blanche, que ha 
perd uc l'amor quan ha descobert que el seu marit cedia a tendències anor
mals. Ell, que sap el menyspreu que li té la dona, no poc resistir la vergonya, 
i es mata a la vorera d'un llac, prop d'un dancing on l'ha porcada. I també es 
el final per a Blanche: el seu desig ja no serà mai més satisfet, la seva recerca 
excenuanc només la porcarà al caos. A l 'hocel Flamingo, Blanche cé la porca 
oberta a rocs els passants, perquè espia l'amor en cada rostre sense poder-lo 
reconèixer. A més, es mestra, i sedueix un alumne de d issec anys. Llegeix 
paeres. N ingu no vol escol rar-la. És la faula del seu perit món. I no deixa 
d'oferir-se, però només la volen per divertir-se. Aleshores es dirigeix als 
Camps Elisis de Nova Orleans; a la nie, e roba un jove obrer i se li ofereix, quan 
el seu rostre no mostra la fatiga dels anys. Llavors cedeix a la brutalitat del 
seu cunyat, l'egoisme brutal del qual és la causa directa del seu deliri. Fins 
i coc amb ell Blanche busca el desig, no poc escar-se'n, Però el sotrac és 
can forc que perd la consciència. La fan tancar perquè deixi d'irritar el seu 
món. 

El cerna que Tennessee W illiams recull aquí en co menor -amb més 
patetisme que sentit tràgic, i que condueix a la seva solució natural sense 
buscar-ne les causes ni els efectes, sinó amb esperit d'anàlisi arenca- deriva 
de l'exègesi duca a terme per Faulkner sobre el sencimenc de la falca i de la 
condemna, d'una expiació sense esperança. Sencimenc que pesa sobre els 
escacs del Sud. Amb Faulkner i altres escriptors del Sud en descobrim els 
símptomes secrets. Tennessee W illiams en fa massa fàcilment símbols 
d'evasió sencimencal. 

Summer and Smoke (Estiu i fum, 1948) és un exercici complaent de J'aucor 
sobre els seus propis motius. Hi trobem l'habitual personatge femení visc 
soca l'angle de l'homosexualicac masculina, és a dir ridículament assedegat 
d'amor, fins al punt d'inspirar repugnància. L'heroi sembla simpàtic, més 
aviat brutal, disposat a cornar aencrardins la normadesprésd'un aprenentatge 
de dissolució. Estem als escacs del Sud, més juscamenc a l'embocadura del 
Mississippi. L'estiu és calorós sobre els sentits, les il·lusions se'n van com el 
fum. Molta d'hipocresia i una mica de deliri travessen el poble, notablement 
segons la perspectiva on Tennessee W illiams situa la seva avencura (1911). 
L'afegitó de dos personatges exòtics, el pare i la filla Gonzales, mostra unes 
fórmules ala moda per obtenir còccelssaborosos i, des del principi, és evident 
que la seva casca serà de desfer el nus dramàtic ja que representen la intrusió 
d'un món estrany. 

El mateix exotisme es manifesta en The Rose Tattoo (La rosa tatuada, 1951 ), 
anàlisi de personatges en co humoríscico-sexual, del qual els emigrants 
italians en són les víctimes. 

CaminoRea/(195 3) i OrphcttI Descending (El descensd'Orfeu, 1957) pertanyen 
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a la recerca portada a terme per Tennessee Williams en el domini de la pròpia 
inspiració i esdevenen purs exercicis formals. 

A A Cat on a llot Tin Roof (La gata sobre un teulat de zenc calent, 1955), 
el drama de fons sexual substitueix el romanticisme crepuscular. Aquí ens 
presenta sense vacil·lar un divertiment d'artificis aparents, a base de grans 
escenes i cops de ceacre. No precèn en absolut amagar que la seva única 
finalicacésfer estremir l'espectador permicjàde mecanismes ide convencions, 
de la falsedat dels quals l'autor és el primer convençut, però s'agrada de 
provar-ne l'eficàcia en vistes a l'èxit. La gata sobre 1111 teulat de zenc calent 
projecta el tema sexual sobre el teló d'una deformació psicològica interior. 

A Sweet Birdof)'outh (Dolç ocell de joventut, 1960) reprèn el mateix tema 
en un llenguatge escènic cru i directe, que vol escandalitzar; és a dir, vol 
atreure una atenció mòrbida, particularment a Broadway, on encara hi havia 
una repressió puritana activa i on s'arribava a sublimar-la en una imatge 
idealitzada de les relacions sexuals. El protagonista, pobre i bell, ha viscut 
a un poblet provincià on només ha aconseguit atreure les mirades femenines 
i suscitat l'enveja dels nois de la seva edat. S'evadeix, doncs, per intentar 
l'èxit. Esdevé gigolo, entretingut per una dona rica i madura, antiga actriu a 
la recerca d'emocions. La població indignada el persegueix. Finalment, un 
grup de joves brètols el sorprèn i el castra, per venjar-se'n. El drama es basa 
en aquesta escena mestra que, encara que passi entre bastidors, procura un 
calfred de complaença basat en el complex de castració que la psicoanàlisi 
diu que és can estès. 

Com es pot veure, la temàtica de Tennessee Williams ha acabat per perdre 
coc el contacte amb una veritat directa i ha esdevingut l'explotació repetida 
i hiperbòlica de motius d'èxit d'aquell qui ha trobat el favor del públic. 
També posa en moviment un mecanisme d'exitació de la sensibilitat sem
blant al reflexos condicionats que descriu Pavlov. 

1'he Night of the Iguana (La nit de la iguana, 1961), obra en un acte 
transformada en drama en tres actes, no comporta res de nou en visca a la 
producció precedent. El decorat s'ha desplaçat dels estats del Sud a Mèxic. 
L'exotisme s'accentua i, amb ell, el novel·lesc i el melodramàtic. 

En Tennessee Williams és fonamental l'impuls psicològic que fa que el 
personatge sigui la víctima més o menys conscient. Representant aquest 
impuls, l'autor no fa mai abstracció de l'ambient on viu, del qual n'és un 
producte enmig de circumstàncies determinades. A les lleis evolutives de 
l'home, en tant que subjecte biològic, s'hi superposen dialècticament les lleis 
de les estructures socials on es desenvolupa. Així es crea un entrecreuament 
de causes i efectes. 
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Arthur Miller 

En els seus drames, Archur Miller (1915) relega a segon terme les 
reaccions, diguem-ne biològiques, de l'individu per concentrar-se sobrecoc 
en el seu comportament de cara a les normes socials que en determinen 
l'exiscència, la posició, l'èxit. 

Miller construeix els personarges i la in triga de manera cradicional. D'una 
banda, reflecteix la naturalesa i les contradiccions de cercs esdeveniments que 
afeccen determina es ambiencs; de l'altra, rendeix a posar-los en perspectiva, 
de manera que n'aclareix en sentit, encara que sigui implícit. En les seves 
obres, la hiscoricicac s'exerceix ranc per referència direcca a les hipocresies 
nocòries de l'American wayoflifecom per l'actualirac dels cemesqueexposa, 
pel retrac que fa delsesrats d'ànim. Adj unca unaconsciència moral procla.ma
da (sempre es percep la incursió en la realitat representada) al sentit de la 
construcció dramàcica. Aquesca associació li assegura l'afecce i l'estima del 
seu públic. Pel que fa a l'autenticitat, sembladubcosa en mol res relacions. 
Corrents diversos, ja vi us i eficaços en la cultura dels Escars U nies, conflueixen 
en el reacre de Miller. 

Awake and Sing de Clifford Odecs conté en germen una gran parc de les 
seves concepcions; per exemple, l'arqueripus dels personatges. L'obra, des
igual peròvalenca, de] ohnHoward Lawson s'obria ja a horirzonsmés amplis. 
En aleres paraules, Miller recull els fruirs del que havien sembrat les 
avancguardes americanes (en sentit ideològic) del Group Theatre al Federal 
Theacre, i obcè l'èxit que can avar havia escac deu anys abans. 

A All /1,ly So111 (Tocs eren els meus fills, 1949), es va parlar d'ibsenisme. 
Després d'unes quantes generacions, el conflicte inherent a la família 
americana va esdevenir obert. La rebel·lió, en aquest drama, es determina 
concretament. No es fuig pas davant les responsabilitats. Joe Keller, fabri
cam d'armes, ha lliurat a l'aviació del seu país en guerra uns cilindres de 
motor avariats. Cauen vinc-i-un avions. Esclata l'escàndol, seguit d'un 
procés.Joe Keller se'n sure inculpam el seu soci, i remprèn la seva profitosa 
accivicac. Toc continuaria dins les regles, i el sistema de l'stmggle for li/e es 
consagraria definitivament si el drama no revisqués, d'una manera tràgica, 
en la consciència dels fills, que s'hi rebel·len. Es creu que Larry, el més gran, 
ha desaparegut en vol. Annie, la seva promesa, revela que s'ha suïcidat pel 
pes de la vergonya i l'escàndol. El fill peti r, Chris, ha volgut creure en el seu 
pare però, com Larry, situar davant el sacrifici quotidià de la guerra, ha visc 
sorgir en ell el sencic de la responsabilitat i la certesa que el seu pare ha matat . 
La certesa que el seu pare, sense saber-ho, és un enemic. L'ataca quan 
descobreix l'engany del procés i es desespera quan el sap culpable de la morc 
de Larry. 
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El contrast entre dues generacions, entre dues maneres de veure la vida i 
la societat humana, queda com a màxim a nivell d'enunciat. I el que poden 
ser els termes actuals, als Escacs Unies, són explicats des de l'exterior. Chris 
experimenta una incertesa real, però de manera indistinta. La seva inquietud 
el posa en un escac tràgic d'angoixa. Vol deixar la casa paterna. Perquè? Per 
anar on? Per ara, coc és vague i només és cerca la desorientació que tenen els 
antagonistes. 

Amb Death of a Saleiman (La morc d'un viacjanc, 1949), Archur Miller 
sembla voler arribar al fons del procés iniciat. Les sospites que podien néixer 
quanc a la naturalesa de l'obra de Miller, eran nombroses: el leitmotiv 
(insuficiència de l'America11 way of life) no era original, després d'una lice
raturaamericanacan abundancsobreel cerna, i les raonsd'aquescainsuficiència 
no han escac pas aprofundides. S'hi discerneix l'evidència d'un parcic pres 
literari (licerarura de segon ordre) de cara a la realitat examinada, una 
inclinació al pacecisme; aleshores el buf t ràgic no ve dels fets en si, sinó de 
la voluncac de J 'au cor, d'una ambició generosa. S'hi opera una curiosa barreja 
--que aviat esdevé confusió- de decalis crus i de percepcions metafísiques. 
L'escenari es converteix en tribunal, però no s'hi distingeix encre l'acte 
d'acusació i els arguments de la defensa; no s'hi sap ben bé qui és el 
condemnat (de manera que les intencions, de tendència ibseniana encara, 
semblen ofegades per les dades reals que s'hi aporten). 

Si hem de dir la veritat, així com l'estil del diàleg és de factura diguem
ne •cinematogràfica» (és a dir, que segeuix les formes corrents del llenguatge 
que desencadenen fàcilment les emocions del públic), també la construcció 
i el propòsit del drama deriven clarament de la gran literatura amer ica (per 
exemple de Thomas Wolfe); aquesta polariczaciós'exerceix sobre un pla que 
imposa l'obra a un públic ampli i que, de cant en tanc, sacseja. L'escena cen
tral és el descobriment, per parc del fill gran, un adolescent, d'una aventura 
del seu pare Willy. Un ídol, que era l'ideal de la vida, cau. Aleshores el 
suspenen als exàmens, després robarà, fracassarà en coc. Mai no es podrà 
guarir d'aquest traumatisme i de la seva ruïna coca!, que serà la causa d'una 
trobada fortuïta amb l'amant del seu pare, i que arrossegarà coca la família. 
Willy assisteix a la decadència del seu fill, progressiva com la seva pròpia. 
Ara escà cansat, cé l'esperit pertorbat. El fan fora de la feina per ineficàia. 
I se suïcida per beneficiar els seus amb l'assegurança de vida. Fins al 
darrer moment, havia pensat poder cenir èxit i riqueses amb les seves mane
res de fer simpàtiques, «populars», ben visces. L'èxit consima a vendre bé 
la mercaderia. Els seus fills l'haurien no només seguit sinó sobrepassat. El 
commo11 ma11 viu per somiar-se superhome. Ara bé, la gran indústria ja 
no cé necessitat de viacjans dotats d'una personalitat forca. Les perso
nes desapareixen dins la massa, els superhomes es cornen humorístics. La se
va individualitat perjudicaria el procés de producció. J a s'ha acabat l'època 
de l'oncle Charlie i de la caça de l'èxit. J mor, ell, l'heroi de l'èxit, el 
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personatge que, pot ser, havia estat el protagonista de la història americana. 
En relació a Deathof aSale.rman, TheCmcible (Les bruixes de Salem, 1953) 

no presenta pas gaire novetats en el terreny artístic. El drama precedent 
proposava un examen més detallat de les psicologies, una progressió més rica 
i menys fàcilment determinada per la resi. The Crucible posseeix un atot que 
li confereix una força més gran: la presa de posició en el si de l'actualitat. Els 
personatges tenen la pasta de l 'heroi modern, han deixat d'assemblar-se a 
l'heroi romàntic a l'estil de Schiller. Però el drama és sempre el mateix: el 
conflicte entre el bé i el mal. 

Des de les primeres escenes es veu fàcilment on ens vol portar l'acció i, no 
obstant això, se segueix ambagoixa l 'espectacle del sacrifici deJohn Procror. 
Una vegada més, el teatre es fa intèrpret d'una situació portada al paroxisme; 
ja sigui perquè les creences per les quals hom és jutjat d'irrespectuós ja només 
pertanyen a alguns, que les volen imposar encara que ni ells mateixos hi 
creguin, o perquè aquestes creences entrenen oposició flagrant amb l'evolució 
històrica. The Cr11cible il·lustra aquesta situació rot expl icant els esdeveni
ments de fa dos segles. Però el procés de les bruixes esdevé una al·legoria dels 
processos acruals contra l'esquerra. La inhumanitat dels procediments amb 
els quals es rodeja l'acusat per mostrar-lo culpable, l'absurditat d'una 
definició de la veritat que en fa l'instrument del poder, formen la intriga i 
l'ossada psicològica del drama. Però la semblança amb el film de Cari Th. 
Dreyer, tret de la novel·la de \X' iers Jensen, Diei lrae, evidencia la feblesa 
artística del text de Miller en relació a la complexitat de la visió de Dreyer, 
a la puresa del seu estil, a la claredat de la seva lluita per la llibertat espiritual. 
Però Miller té la força de l'actualitat , el vigor de la tensió i de la progressió 
escènica, l'impuls de l'heroisme i dels ideals dels dos protagonistes, tractats 
molt hàbilment, amb les perplexitats, les febleses aparents, que es resolen 
finalment en el comportament previst. 

Els personatges de TheCmcible són, en conjunt, molt generals. En l'essen
cial, personifiquen cadascun d'ells un element del teorema que es vol 
demostrar. J.es posicions ideològiques de Miller estan mancades de matèria 
ètica, contràriament a les de Schiller. Corren el risc de semblar demostratives, 
no lligades concretament a una realitat històrica. El que l'autor mostra és la 
representació de psicologies hisrèriques col·lectives i de les infàmies que en 
poden néixer pel mecanisme d'un procés. Però hi ha dues trampes que el 
guaiten a meitat del camí. La primera, la més comuna, li és posada per l'èxit. 
La segona, per la temptació de crear un edicifi teòric, una obra abstretament 
ideal, inscrita en les seves estructures conceptuals, a la qual es tracta de fer 
adherir el seu treball. L'experiència cul rural és el que desactiva aquestes peces 
(la qual, sovint, porra una manca d'espontaneïtat.) 

Existeixen dues versions de A Vieufrom the Bridge (Panorama des del pont, 
1955). La primera, en un acre i en vers (que no va ser considerada gaire 
brillant), es fa eco de les concepcions i temptatives de T.S. Eliot (d'una 
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naturalesa ben diferent). La segona, en prosa, cedeix totalment a l'exigència 
rearral i a la nineta dels seus ulls, el naturalisme; hi alia, com ha fet notar 
justament Eric Benrley, el sexe a Ja política (o potser hi fa predominar el 
primer). No és fins cap al final que s'arriba al tema de la delació, amb el que 
això comporta, tant de cara a les relacions generals entre llei natural i llei 
social, com de cara a les delacions anticomunistes, corrents en aquell mo
ment. Benrley remarca també Ja presència d'un moriu típicament rearral: 
«ho és o no ho és» (homosexual) -suspense d'algunes peces cèlebres de 
Lillian Hellman, de Tennessee Williams, de Robert Anderson. L'ambient 
mateix i l'intent de versificar es remunten a Maxwell Anderson (\Vinterset). 

En resum, per un tema que només exigia un llenguatge, però ben precís, 
ens trobem en presència de diversos lleguarges escènics. Hi ha confusió entre 
voluntats subjectives i realitats objectives, entre exigències interiors i ex
periències només consumades a mitges. Ens trobem, també, amb el ror 
inserir, com és costum en Miller, en una harmonització escènica precisa, en 
una escriptura sobradament vigorosa. Sovint passa, potser la majoria de 
vegades, que el creador deixa escapar la creació de les mans, sense captar-ne 
el sentit veritable. Però aquí sembla diferent: a la confusió de les intencions 
correspon la confusió del fer dramàtic (encara que busqui, si no explicar, com 
a mínim constatar); al desordre dels remes correspon la improbabilitat de les 
psicologies .. -que se'ns apareix particularment en aquesta obra, perquè en 
coneixem els origes nacionals. 

La vida dels emigrants italians a Amèrica ha suscitat sovint l'interès i la 
curiositat dels yanketr, són incomptables els films que l'agafen com a fons de 
les intrigues melodramàtiques, i un bon nombre d'obres teatrals se n'inspi
ren directament. Miller fa la impressió de treure les constants psicològiques 
del món que vol representar, més d'una literatura preexistents, que no pas 
de les seves experiències personals. Qui conegui la Sicília de l'època sap bé 
que els joves tenen una mentalitat mol r més evolucionada que la dels dos 
emigrants Marco i Rodolfo. Igualment, l'encegament d'Eddie Carbone 
davant els seus instints i les seves inclinacions, hi són, sembla, per a la 
comoditat de l'autor que vol caracteritzar el personatge (estimar la filla 
d'una germana de la dona, fins i rot si se l'educa com a filla pròpia, no és gai
regreu,sobreror pera les poblacions meridionals, per jusrificarrraumarismes 
psí9uics). 

Es evident que Miller vol posar en contradicció flagrant tres gèneres de 
llei: la de l'instint, la de la solidaritat (omerrà), d'ús en la màfia, i la llei civil. 
Les referènciesdirecresat que passava al voltant de Miller durant la campanya 
maccarrhysra (i més particularment a Elia Kazan) són clares. El que ens deixa 
perplexos és la contradicció entre el desig d'afrontar francament aquestes 
situacions - profundament tràgiques- i l'adaptació forçada d'un rema i 
d'un ambient a aquest fi. D'aquí ve una cerra vel·leïtat, una cerca manca de 
maduresa intel·lectual, que es tradueix en una dificultar profunda davant la 
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finalitat que s'havia fixa e i en una forma prestigiosa, però simplista, damunt 
l'escenari. 

I.a introducció de Miller al seu recull d'obres dramàtiques es revela mol·r 
aproximar iva en el pla teòric. En canvi, ens forneix elements interessants pel 
que fa a les seves experiències concretes. El turment d'un dramawrg en 
concacre directe amb l'escenari hi és ben descrit i detallat. Miller confessa 
haver escrit vuit obres teatrals abans de veure representada la primera, i a 
continuació explica que l'elaboració de les següents va ser lema i complexa. 
També declara que la seva obra preferida és A Memm-,, o/Two Mondays (Record 
de dos dilluns, 1955). No obsranc això, va tenir menys èxit que aleres obres, 
ja sigui perquè era en un sol acte (forma de la qual el públic i lagenc de ceacre 
desconfien), ja sigui perquè els pecats majors de Miller s'hi atenuen en favor 
de recerques psicològiques; és a dir, que hi abandona el teatralisme buscam 
una participació més íntima en la vida dels personatges i el seu destí. 

A Memo,-,,ofTwoMondays desvela la venaautèncicade Miller, no destorbada 
pel melodrama, lliure de convenció i de simbolisme. El llenguatge i l'art de 
la representació hi abandonen roc recurs exterior. El pec i t drama que esclata 
dins el despatx d'expedició posa en evidència l'angoixa de les innumerables 
vides lligades a un treball al qual se semen absolutament escranys, en un 
ambient que la força de les coses fa desolador. El jove heroi de l'obra 
aconsegueix evadir-se'n, i això fa que la condició dels seus col·legues encara 
sigui més negra. A força de detalls i particularitats reunits acencamenc, 
Miller aconsegueix suggerir l'atmosfera de trisca resignació on viuen els 
grups cada cop més grans de la burocràcia. Fa versemblants les accions, que 
són en realitat reaccions, i els sencimencsque són ressencimencs. És la derrota. 

After the Fall (Després de la caiguda, 1963), que evoca les relacions encre 
l'auror i Marilyn Monroe, així com entre els incel·leccuals i les autoritats dels 
Escacs Units, no ofereix gran cosa de nou. És típicament una obra per al gran 
públic, posada al dia en el pla tècnic gràcies al flash-back, i enlluernadora 
d'aucobiografisme fàcil. 

El repertori de Broadway 

El repertori mitjà de Broadway no basa la seva atracció en l'habilicac 
teatral, aplicada a variacions sobre un cerna que esdevé cada cop més 
convencional (per exemple l'adulteri). Té per base cernes realistes, 
particularitats de costums, problemes socials, referències directes de la vida 
quotidiana visca en els elements més característics i, en cerc sentit, més 
dramàtics. És per això que aquest repertori és variar i presenta interès de 

174 



concingut, que descriu Ja societat americana en un to sovinc humorístic, de 
vegades greu, i que constitueix un testimoni encara que quedi en la 
superfície. Les seves formes, ben construïdes segons les regles dramàtiques, 
de vegades tenen audàcies mesurades que les fan up to date. Per assolir un èxit 
complet (que arriba un cop cada vinc obres), cal que a la feliç inspiració de 
l'autor en la tria d'un tema de gran interès (eventualment un poc escandalós), 
s'hi afegeixi la possibilitar de donarcreball a Broadway (i atesos els costos de 
producció elevacs, això no és gens fàcil). 

} L'adaptació que varen fer Howard Lindsay (1889-1968) i Russel Crouse 
(1893-1966) d'un conjunt de comes de Clarence Day es va mantenir en 
carrell deu anys. Les història de la família Day varen aparèixer al començament 
en forma de breus esquetxos en el New Y orker, i eren records que Day fill 
evocava des del llit on jeia paralitzar. Aquestes Històries escaven destinades 
a esdevenir naturalment un clàssic americà. Són un document cordial sobre 
una nació a la recerca de la tradició, reprodueixen els alts i baixos d'una vida 
serena, en honor d'un públic sacsejat per veritables borrasques. Life with 
Father(La vida amb el pare, 1939) conserva la gràcia i l'elegància irònica dels 
records victorians. En un món de carrosses, de tradicions, de negocis 
naixents, de tramvies de cavalls, de plantes d'interior, de fru-frus i de puntes, 
es desenvolupa l'alegre història d'un baptisme que gira cap a la hjstòria 
d'amor. El pare, industriós, lògic i pràctic, i la mare, cendra, il·lògica i 
aparentment eixelebrada, són els personatges reals, els tipus d'una tradició 
familiar establerta. No coneixen ni dubtes, ni incerteses; viuen en un món 
sòlid. Un creu en els diners, l'altra en l'església episcopal; les seves baralles 
són proves d'amor, un amor que no es diuen però que es veu a través de la seva 
seguretat. Clarence Day i, a través d'ell, Lindsay i Crouse, han presentat aquí 
un passatemps sense conseqüències. La continuació, Lifewith Mother(La vida 
amb la mare, 1949), entusiasmà ser anys els espectadors. 

A Tea and Sympathy (Te i simpatia, 1954), de Robert Anderson (191 7), 
Tom Lee, hoste d'un «college», té la desgràcia de preferir la música al beisbol, 
de jugar bé al tennis però sense energia, i d'interessar-se més pels poetes que 
per les noies. Els seus companys, que observen amb escàndol els seus cabells 
llargs, el seu pas lleuger i delicat, ja no renen dubtes quan saben que se n'ha 
anar a prendre un bany al riu amb el professor suplent Harris. Per contra, 
Laura, dona de Bill, el professor a qui el pare de Tom ha confiat el seu fill i 
amb els quals viu, ha comprès que Tom és un home, però un home diferent, 
que posseeix les virtuts, i no la rudesa, de l'adolescència. El joc dramàtic és 
hàbil. En l'espectadornoadvertit, s'ha creat una tensió creixent sobre el punt 
de saber si Tom és o no és això de què se l'acusa. La polèmica es basa en el 
mite de la virilitat, de moda a les escoles americanes, i en la preponderància 
que hi pren de vegades l'ambició esportiva. 

A Hatful o/Rain (Un barret ple de pluja, 1954), de Michael V. Gazzo, les 
imatges, els personatges i les psicologies són rebuscades, a excepció d'algunes 
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parcicularitats menors, agafades de la vida quotidiana. Segons la filosofia de 
Ga220, «es treballa, es treballa i, a fi de com pres, ens troben amb un capell 
ple de pluja». Aquest aforisme i la família que es troba en l'obra recorden 
molt La mort d'un viatjant. La variant és que un dels fills, heroi de la Guerra 
de Corea, s'ha habituat a la morfina per guarir-se de les seqüeles de la tortura 
i de la captivitat. Acabada la cura, refusa de renunciar al paradís artificial i 
porta una existència cada vegada més envilida, fins que la dona i la família 
aconsegueixen salvar-lo en el moment en què estava a punt de caure 
definitivament sora l'aucoritat dels venedors clandestins. 

A Marty (1955) i aMiddlenight (Mitjanit, 1957), Paddy Chayefsky (1923) 
agafa una determinada burgesia novaiorquesa en els aspectes més vulgars i 
intenta revelar-ne el drama secret. En fotografia els acres típics, les reaccions, 
els caràcters, preocupant-se de no fer intervenir mai la seva personalitat, si 
més no de manera evident. Això repeteix l'experiència portada a terme pel 
teatre intimista francès després de la primera guerra, la complica amb 
problemes sexuals i hi negligeix la recerca d'estil per adherir-se a la crònica 
quotidiana. 

L'autor que ha suscitat més interès aquests darrers temps és William lnge 
(1913-1973),aqui devem ComeBack LittleSheba (Torna, petitaSheba, 1950), 
Picnic(l 953), i Darkat the Top o/ theStairs (Fosca dalt dels estels, 1958). No 
hi ha gaire unitat d'inspiració entre les tres obres, i no es pot dir que l'autor 
s'hagi circumscrit a un món propi. Es constata una tendència a descriure la 
vidaquotidianadefamílies americanesmitjanes,ambles alegries i les penes, 
en el si d'esdeveniments normals. Els personatges hi són esbossats amb un 
cerc sabor i les atmosferes estan pintades amb realisme i veritat. L'autor vol, 
sobretot, fer agradable la representació, tintada de lirisme. William lnge no 
sorprèn mai, no ultrapassa els límits del bon gust i tampoc no decep. El seu 
repertori és característic d'una societat a què agrada trobar-se retratada en 
l'escenari, en petites aventures del common man, i verificar així la solidesa de 
les seves estructures. 

Broadway renova lentament remes i maneres. El musical show és la seva 
força. El gran èxit de Ww SideSto,7 (1960) n'és el millorexemple.5'inspira 
en una idea de Jérome Robbins (1918): situar la història de Romeu 
i Ju-lieta en el W est Side, entre els porcorriquenys i els teddy-boys, i contar
la en seqüències coreogràfiques, de cançons, i amb algunes escenes breus 
parlades. Dit altrament, segons un sistema semblant al clàssic de l'opereta 
vienesa. El text és d'Atthur Laurents (1918) i la música de Leonard Berns
rein (1918-1990)-però la música només hi té una funció decorativa. Els 
intèrprets són joves, frescos, espontanis. L'univers plàstic i passional, ja 
evocat per Robbins en els seus ballets (de The Cage a Opmjazz), es tradueix 
en un drama destinat a públics molt amplis i es comercialitza d'una manera 
determinada. Els intermedis coreogràfics són, de fer, els moments culminants 
de l'espectacle. Els intèrprets haurien de ser cantants i, a la vegada, dansarins 
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i actors. Però en realitat són dansarins capaços de cantar i d'interpretar. 
L'espectacle s'organitza al voltant del muntatge coreogràfic de Robbins, 

que és d'una tècnica segura. Robbins no compra amb els recursos individuals 
sinó amb els dels con juncs; ni amb els del rexr (que no sure pas dels carrils 
de la banalitat), sinó amb la fusió entre els intèrprets i amb la convicció que 
els anima. Les parricularicars realistes de la intriga i del diàleg són prou 
vagues per engendrar un interès de debò. Més vives són les noces de color, 
quan el vestuari domina sobre l'escena que s'interpreta, o el gesc i l'acritud 
sobre la inflexió. Les diferents formes adoptades s'equilibren amb natural i car. 
La successió de quadres i el rirme són clars i brillants. 

En els conjunts prestigiosos, on millor s'expressa el talent de Robbins, 
veiem aparèixer els nusos dramàtics que organir-,en la progressió. La forma 
mixta i contaminada no exclou en absol ur la rens ió dramàtica, però és la dansa 
i no la música el que l'aguanta. Dansa que, sense caure mai en la pantomima, 
de vegades assoleix una força de vida i de realisme que fa de Robbins 
l'intèrpret per excel·lència de la vida, en una metròpoli on la massa pareix 
directament l'engranatge social i, per ranc, es més inquieta. 

Les adaptacions de grans obres novel·lístiques -Dosroievski, Tolsroi, 
Cervances, Flaubert- donen de vegades bon resultats, perquè subsisteix 
alguna cosa dels seus personatges sòlids. Els dubtes només arriben als qui ja 
coneixen l'original. Es poc crear un equivalent escènic del teixir narratiu. En 
alguns casos, la transposició s'aguanta o, com a màxim, vulgaritza honesta
ment l'obra d'art original. 

Però no sempre és possible operar en bones condicions. Habitualment, hi 
ha ral distància entre l'espectacle i el relat, i l'empobriment és ral, que 
l'original, en lloc de ser vulgaritzar, sembla sobrecor desviar. Aleshores, 
l'efecte de l'adaptació és francament nega riu. El diàleg narratiu ré un sentir 
ben diferent del diàleg dramàtic i, en la majoria dels casos, transferir damunt 
l'escenari un diàleg incorporat a una narració és absolucamenc arbitrari. Per 
damunr de ror, això falseja el significar arrísric. Per regla general (amb 
honroses excepcions, certament), com més mediocre és una novel·la, millor 
s'assoleixen les seves transposicions rearrais, perquè aquestes transposicions 
tenen menys dificultats per resoldre i s'exerceixen sobre unamarèria primera 
prou bruta; per ranc, subjecta a una nova elaboració. 

Així doncs, Broadway ha agafar per costum l'adaptació de best-sellm, amb 
la condició que els personatges i les atmosferes no siguin massa minces per 
fer-ho. L'experiència mostra, en efecte, que sovint l'èxit de llibreria afavoreix 
de manera decisiva l 'èxit al rearre. En la majoria dels casos, el mòbil és, doncs, 
del ror exlerior. Aquest costum s'ha estès molt desprès dels vuit anys de 
represenració que va tenir Tobacco Road (La ruta del tabac), versió de Jack 
Kirkland d'una novel·la d'Erskine Caldwell. 
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MITE I SIMBOLISME 

De Maeterl inck a Ghelderode 

A finals del segle XIX, a Europa esconscaca un moviment cultural complex 
que es rebel·la contra lasociecac, agicant uns ideals aparentmentanciburgesos. 
Aquesr fenomen és específicament cultural, s'inspira en un renovament de 
l'escudi de l'antiguicar pagana i en la descoberta dels eres grans proferes no 
escolcacs del segle, Kierkegaard, Doscoievski i Nieczsche. Se socmec la vida 
i l'arc a nous criteris de judici, els de la bellesa i de la llibertat moral, de la 
forma perfecta. Les expressions d'aquest moviment són nombroses, les 
influències culturals que les causen directament són diverses i de vegades 
contradictòries; és una confluència d'elements contrascants. Però l'orientació 
general és única i acabarà per porcar, com veurem, a una visió purificada de 
la vida, que serà realista encara que miri als cims (La casa de Bernarda Alba 
de Lorca, The Elder Statesma11 d'Elior). 

Com s'ha observar, aquest moviment, de vegades anomena e impròpiament 
«decadentisme» ,és J'expressiód'un medi burgès que aspira a una hegemonia, 
basada en mocius coherents i exercida segons mètodes obercament estranys 
a coca moderació moral. No és pas aquesc el lloc de discutir-ne la importància 
històrica. El que s'hi por posar en evidència és la perfeccióarcíscica i, perrant, 
el significat de determinades obres i l'exemple que han donat. El subscracce 
dels interessos hegemònics que dissimulaven no creu res al fec que expressen 
una consonància amb un escac d'ànim inscric en la història (la recerca d'una 
vida superior, excepcional) i que, per canc, són' reveladores. 

La majoria dels creadors d'aquest moviment han preferit la poesia lírica o 
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l'assaig a la novel·la, i han vist en l'art dramàtic el vehicle més apropiat als 
seus desigs i alessevesaspiracions respecte del públic. Recordant l'experiència 
g rega, han volgut donar al gènere dramàtic l'abast d 'un esdeveniment 
col·lectiu. Han alimentat els somnis i les al·lucinacions d'un públic determi
nat, desitjós com ells d'evadit-se de l'època industrial i de dominat-la. 
Representaven un intent d'afirmar-se i donaven una visió onírica a aquesta 
afirmació, a la qual aspiraven debades vastes capes socials, a les quals 
l'escenari va donar un succedani. 

Creador de poca inspiració, l',faurice Maecerlinck (1862-1949) tingué el 
mèrit d'haver elaborat una forma teatral lliure de les covencions realistes i 
dedicada a l'evocació del món i d'estats d'ànim. La seva característica 
principal és, en definitiva, suggerir. En ell, el lirisme esdevé leit11l1Jtiv de 
l'emoció. L'exemple de Maeterlinck va tenir molta ressonància. Flamenc de 
llengua francesa, el jove poeta trobà ràpidament el seu lloc en el moviment 
literari simbolista, nascut a París. El seu lirisme entronca amb el dels seus 
amics i companys de treball, Georges Rodenback o Emile Verhaeren, amb 
una nota sens dubte més continguda, més delicada, que intentava crear 
atmosferes que s'elevessin de la zona subterrània de l'esperit. 

Després del seu primer recull de versos, Maecerlinck, establert a París, 
escriu una sèrie d'obres en un acte, de contingut enrarit, però on s'inscriuen 
els temesdominantsde l'existència-el somni, la puresa, la mort-,amb un 
impuls de vegades místic, de vegades purament poètic. Són obres els 
personatges de les quals perden cota la matèria per esdevenir fantasmes 
pàl·lids d 'una realitat viscuda en un temps vagament arcaic. Les més 
singulars i al·lucinants - Les Aveugles (Els cecs, 1890), L'lntrwe (1890) i La 
Mort de Timagiles (1891 )- representen, en el moment de la seva creació, la 
fase més avançada de la recerca dramàtica perquè instauren una relació nova 
entre el personatge i l'atmosfera, i donen la primacia a aquesta última, en un 
context expressat i no expressat, etern i present. 

Pel/éas et Méliia11de (1892), en t res actes, és un assaig més actiu en aquesta 
direcció. Claude Debussy va prendre fidelment el tema per a la seva òpera, en 
la qual els atractius de l'escenari coronaren la seva música . 

La primera producció de Maecerlinck es desenvolupà durant els deu 
darrers anys del segle XIX i, a poc a poc, va agafar una gran importància en 
l'evolució històrica de les formes dramàtiques. El seu art, fet de suspensions, 
d'accents, de rèpliques breus que cauen en el silenci i que suggereixen 
imatges fantàstiques, es trobà en clara oposició amb el teatre naturalista que 
era el que aleshores primava. Els p rimers drames seus, degut a aquesta 
rebel·lió contra l'estreta versemblança del fet escènic, contra les lleis tècni
ques que en regulaven els efectes, en favor d'un lliure abandonament a la "isió 
imaginària, exerciren una influència potent i modificaren l'estructura de 
l 'espectacle teatral. 

Devem al poeta simbolista Paul Fort, en col·laboració amb Lugné-Poe, el 
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naixement del Théacce d'Acc, focea reacció contra els principis del Théacce 
Libre. La dramatúrgia de Maecerlinck hi té un lloc central i serveix d'aban
derada per a la recerca profundament poètica que Lugné-Poe es proposava (i 
que va continuar molt de temps, amb fortuna diversa i en les direccions més 
variades, inclosa la d'un ceacre-cicc ambulant). 

Després de 1900, Maecerlinck es va fer capdavanter decidit de la fe catòlica 
i del seu aspecte «sensorial», i va cultivar el gust d'una ironia màgica: /\fonna 
Vanna (1902), L'Oiseau bleu (L'ocell blau, 1908), Le Miracle de Saint A111oine 
(191 O). Al mateix temps, publica les obres de concinguc edificant, d'una èti
ca «redescoberta», de gènere prerafaelita. En aquest segon grup, la vena de 
Maecerlinck se socmec més a l'escenari i es fa més concret quanta les intrigues 
i als personatges, sense deixar l'ambient de faula que li era propi. En queda 
el gust flamenc per la imatge, aquesta vegada temperada per un somriure 
afectuós. La llegenda baixa a la vida quotidiana i esdevé apòleg. 

Per una refracció singular, aquests eres drames foren rebuts per la cultura 
russa de l'època, que es dirigia, abans que esclatés la Revolució, cap a una 
floració mística i simbolista. Van ser muntats per directors com Stanislavski, 
Meyerhold i Vakhcangov, que els uciliczacen per crear noves formes d'arc 
teatral, en uns espectacles que foren fites en la història de l'escena russa. 

Dins el quadre del teatre simbolista, Emile Verhaeren (1855-1916) va 
escriure un gran drama de caràcter social, Les Aubes (1898), on els temes 
revolucionaris del socialisme van penetrar les formes dramàtiques d'avant
guarda. És una història on hi prenen parc les masses i els líders que els volen 
rescatar de la servi rud, en un moviment coral grandiós. Aquest drama va ceni r 
també una funció singular en la vida teatral russa: inaugurar, l'any 1919, el 
nou Teatre de Meyerhold i, en consequència, coc el teatre revolucio-nari 
soviètic. Maecerlinck i Verhaeren varen tenir, així, una imporcànciahiscòrica 
com a iniciadors d'un nou sencimenc i d'una nova llibertat dins el teatre. 

Un altre belga, Fernand Crommelynck (1885-1970) col·loca els mateixos 
ambients i el mateix univers en un pla deliberadament humorístic, grotesc, 
segons el gust de la primera postguerra. Per això, porca a l'exasperació 
paradoxal les dades que li ofereix la relació encre l'individu, el proïsme i la 
societat. L'obsessió abstracta de l'adulteri és can pesada que la víctima 
decideix la certesa i no la sospita, per tanc obliga la dona a consumar la t raïció 
davant els seus ulls. Es tracta de Le Coeu magnifique (El banyut magnífic, 
1920), peça rica, d'un llenguace brillam, ardent, apassionat, desbordant. 
L'alegriaquedonen l'or i el poder que se'n deriva es transforma progressivament 
en malson; és Tripes d'or (Tripes d'or, 1925) on, per una facalicac, la digestió 
del personatge produeixresidus preciosos. Amb roca evidència, el procediment 
és duc, fins a les conseqüències extremes, unes constatacions sobre els dos 
pivots de l'existència humana, l'amor i el profit; es tracta de reproduir en 
termes immediats i conccecs el que passa en l'interior d'una ànima, de 
descriure'n teatral mene els moviments. 
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Carine 01, laje1me Fil/e folle tÚ son ame(Carine o la seva esc imada noia boja, 
1929), i Cha11d et Froid (Calent i fred, 1934), persegueixen igualment les 
anomalies i els absurds que es ceixexien en l'ànima humana, però en un to més 
agradable i dins els límits d'un joc còmic normal. 

Crommelynck fa aquí l'entrada al ceacrede bo11/evard, paral·lelament a les 
amargues constatacions d'un Scève Passeu,, a la malenconia d'un André 
Birabeau, als brillants esbossos de costums d'un Edouard Bourdec i al lirisme 
sentimental d'un Marcel Achard. La seva vena més pura es vincula, com amb 
Maecerlinck, a la visió flamenca d'un món obscur i ardent, a les imagces 
d'Ensor traduïdes en un diàleg de vegades cru, de vegades líric, de vegades 
desencantat, de vegades turbulent. L'establiment de Crommenlynck a París 
augmenta el seu ofici i les seves referències culturals, però li fa perdre el seu 
univers aucònom i canca e. 

Michel de Ghelderode (1898-1962) parteix d'una matriu completament 
semblant, però s'obre cap al terreny fantàstic. Interpretat gairebé sempre en 
teatres d'avantguarda, la seva producció, molt vasta, reuneix i expressa els 
cernes culturals més diversosd'aquescsegle. La seva imaginació transposa les 
llengendes històriques o locals de què es nodreix: La A1ort dr, Doc/em Fawl (La 
morc del doctor l'ausc, 1926), Barrabas (1929), Esmria/(1929), HopSignor 
(1938), Fams d'enfer (Fastos d'infern, 1942). 

Magiero11ge(Màgia roja, 1931) és una construcció massiva i fantasista sobre 
el cerna de l'avar enganyat, amb un llenguatge sarcàstic i inflat. La Baladed11 
Gran Macabre, Jarce p11r rhétoriciens (La balada del Gran Macabre, farsa per a 
retòrics, 1934), amuntega motius simbòlics, lírics i grotescos, amb alguns 
crecs força sorprenents d'humor negre. És una història farcida de coca mena 
de temes fabulosos i llegendaris, que s'inspiren en la eradic ió de l'arc flamenc. 

A Es,·11rial i L'Eco/e des 80111/om (1937), Ghelderode imagina una sèrie de 
personatges llegendaris, bufons de la cort de Carles V i de la de Felip li. 
Aquestes obres assoleixen una gran intensitat dramàtica perquè responen 
millor que les aleres a la naturalesa psicològica secreta del seu autor. 
Reflecteixen directament la seva imaginació, que gaudeix a desvelar l 'infor
me i el monstruós, encara que sigui des d'aparences molc caricaturesques i, 
en última anàlisi, agradables. 

Ghelderode troba els accents més sincers i més personals quan s'inspira en 
la naturalesa i en la gent del seu país, per exemple a la pantomimaMasq11es 
ostendais(Màscaresd'Oscende). La seva obra és, en gran parc, una reelaboració 
cultural, però el vigor dramàtic s'alia a una fantasia agitada, al·lucinada, 
inclinada a les potències subterrànies, als malsons del subconscient. 
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Tagore 

En l'autor indi Rabindraníith Tagore (1861-1941) trobem les dues 
característiques determinants de la seva cultura: la tradició, vinculada a les 
manifestacions poètiques en un sentit lírico-religiós, i el modernisme, 
di rectament sens i ble a la influènciade la civilització occiden ral, particular men t 
l'anglesa. 

Tagore va compondre cert nombre d'obres de teatre amb intencions més 
morals que artístiques. Volia que les representessin els alumnes d'un institut 
que havia fundat ell. En aquestes composicions utilitàries, estimulades per 
l'exemple de Maeterlinck, va fer reviure l'antiga tradició d ramàtica índia 
que, sota el model dels escriptors clàssics (dels segles IV al Vlll), manifesta 
un amable desencantament, contaminat per les noves idees humanitàries i 
pacifistes. Per exemple, Chitra (1912) s'inspira en els relats del Mahabarata. 

Entre els drames de contingut líric i llegendari, el més real, el més viu, 
sembla Ama/ o la carta del rei (1915), sens dubte perquè es desenvolupa en la 
realitat quotidiana. 

Claudel 

La vasta producció de Paul Claudel (1868-1955) es presenta, segons les 
seves intencions, com el coronament de les perspeccivesoberces pels escriptors 
simbolistes francesos. Claudel vol fer desembocar aquestes perspectives sobre 
visions del món noves i més amples, que extreu primer de Wagner i de 
Nietzsche, després de la relectura de la Bíblia, de la qual intenta a poc a poc 
de retrobar l'escil. La seva inspiració s'abeura també en l'apologètica catòlica 
i en els grans místics espanyols. Així elabora la pròpia dramatúrgia, exuberant 
1 m iquelangèlica fins a l'èmfasi. Els continguts fideisces corren el risc, en cot 
moment, de dissoldre's en el més pur esteticisme, en una aprensió de la 
imatge i de la passió que no es realitza si no és per la vehemència barroca. 

Paul Claudel va començar a escriure els seus drames a finals del segle XIX, 
sense preocupar-se de la cursa sobre l'escenari. En efecte, la majoria de les 
seves obres teatrals no van ser presentades al públic en sales normals fins unes 
quantes desenes d'anys més card. Têttd'or(Cap d'or, 1889) va haver d'esperar 
més de mig segle el muntatge deJean-Louis Barraulc, fins ara l'exegeta més 
fidel i més tenaç de Claudel. Têttd'orcé un gran buf líric, els seus accents són 
agafats de Rimbaud, però amb una eloqüència més imperiosa. L'heroi és un 
conqueridor jove i ros, davant del qual es dobleguen els pobles i les ciutats. 
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L'obra evidencia la frescor d'expressió de l'auror que represenra, en un dia 
ideal, els somnis de conquesta i de glòria nascuts amb l'ensenyamenr de 
Zaraumra i orquestrats amb el vigor de la Tetralogia wagneriana. Aquí la 
simfonia és verbal i abunden els colors i les imatges. 

Després de Tête d'or vé la primera versió de La Vil/e (La ciutat, 1892), on 
Claudel exposa, en termes de conflicte dramàtic, el seu projecte de ciucac 
ideal, alliberada de les servituds del mercantilisme modern. Set anys després, 
quan es va convertir al catolicisme i va transformar la seva vida i les seves 
concepcions, Claudel va tornar a escriure el gran fresc, aquesta vegada sotmet 
la ciutat que imagina als principis evangèlics. El reialme d'Utopia esdevé la 
nova Jerusalem. 

En L'Echange (El canvi, 1900), quan ha aprofundit l'experiència del món 
industrial als Escacs Unies, on va escar com a diplomàtic, combat el sistema 
capitalista en favor d'una comunió franciscana dels béns. Això a través de 
conflictes violenrs entre personacges del món ianqui, proveïes, però, de 
finalitacs al·legòriques. A parcir d'ara, la característica dominam és la 
necessicac d'un condolliero a qui corresponen les decisions i que assumeix la 
responsabilitat moral de cara al proïsme. La caritat ccisciana tendeix a 
transformar-se en un fordisme anticipat, amb intencions claramenr 
pacernalisces. 

És evidenrque Claudel conserva les vel-leïcacs conringudes en la ideologia 
de la jovenrut i inrenra explorar el pensamenr cristià per afirmar-les en la vi
da social. El missatge evangèlic esdevé un instrument per posaren pràccica 
una volunrat de dominació dels esperits. L'apostolat esdevé poderós i és 
natural que, per descriure els herois --que personifiquen les seves aspira
cions i ocupen un gran espai històric i que van des del Cid de Corneille al 
general De Gaulle-, Claudel es dirigeix a les dues estructures jeràrquiques 
de sempre, és a dir l'Església i l'Imperi. El sentit de l'autoritat, de la catedral, 
del deure, de la fe rígida, de la passió conringuda, de la supremacia, troba en 
ell el xancre sumptuós, canr en funció de l'imperialisme modern com de 
l'amic ordre espiritual elevar per l'Església romana. Ordre necessari, segons 
Claudel, no canr pels seus conringucs com per l'exigència formal d'una 
disposició suprema conrra la qual no és possible rebel·lar-se. 

Claudel escriu en deu anys la trilogia històrica de L'Otage (L'oscacge), Le 
Pain d,,r (El pa dur) i Le Père humilié(EI pare humiliat), que publicarà entre 
1909 i 1916. En el decurs d'una intriga que dura prop de mig segle, posa en 
contacte la història dels nobles Coufontaine i la dels plebeus Toussaint
Turelure. L'arc històric va de la Revolució Francesa a la restauració de Lluís 
XVJII. La grandesa d'ànima i l'honor escan al cosracdelsariscòcraces,segons 
l'esquema obligatori de les transposicions novel·lesques més comunes. Les 
intrigues, la venalitat, la baixesa dels mitjans i de les finalitats estan al costat 
dels plebeus, els quals, en definitiva, només aspiren a l 'enriquiment, al poder, 
al conc rol dels incenrius de l'Escac. l, enmig de roc, una víctima innocenr en 
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la seva puresa d'ànima: el Poncífex. l heus aquí que els grans principis 
tradicionals, catòlics i imperialistes, conquereixen també els plebeus 
esdevingues poderosos. Els Toussainc-Turelure hereten la missió hisròrica 
dels Coufoncai ne pel matrimoni dels hereus res pec ei us. l cors es transformen 
en una gran família burgesa, disposada a agafar les regnes de la indústria i de 
les finances. Comprenen fins a quin punc és indispensable per a la seva 
hegemonia enfortir els principis catòlics, i aleshores manifesten la seva coral 
devoció al Papa. Aquí l'estil de Claudel esdevé més sec i cens. Vol il·lustrar 
l 'evolució històrica com J'incangibilicacdels princi pismicjançanc personatges 
exemplars. Sense renunciar, això no obscanc, al mancenimenc d'una retòrica 
ben oliada, a un vocabulari ric i fastuós. 

Aquesta trilogia havia escar precedida pel drama potser més sincer de 
Claudel, que es relaciona direccamenc amb les seves experiències personals 
sense recórrer als embellimencs de la idealització. Claudel és el veritable 
protagonista de Partage de midi ( 1906). Des de feia anys era diplomàtic a 
Extrem-Orienc i, nacuralmenc, havia aprofitar la seva escada per estudiar la 
cultura i el món espiritual asiàtics. En el conflicte incerior que sorgí encre 
alguns europeus en missió diplomàtica, el seu esc i l es va fer més lliure, més 
aeri, més brillanc, una mica com el dels ha;ckaï i dels 116 japonesos. 

Encre els dos personatges principals esclata una passió implacable. 
Naturalmenc, Claudel expressa aquesta passió amb volades líriques, amples 
i trèmuls. Els esdevenimencs històrics (la revolta dels bòxers) separen els dos 
amancs. Quan es retroben hi ha una cosa que s'hi incerposa: l'amor de Déu. 
En aquest cas, no es cracca d'un rapte místic, sinó d'un amor fati, d'un amor 
per la pròpia casca, per la pròpia missió, diguem fins i coc del propi poder, o 
deure, que no es poc sacrificar a l'amor terrenal, per molc elevar i transfigurat 
que sigui. El dolor de la renúnica esclata en accents dramàtics perquè, en 
real icac, la trobada entre els dos éssers havia escac ideal. Però l'amor de Déu, 
és a dir, de la final icac que es fixa a si mateix, no coneix rival, no por passar 
a un segon pla. Quan hom se situa en el terreny del transcendent, l'amor per 
una criatura humana es revela impossible, irrealitzable. Les efusions de 
Claudel arriben de vegades a un grau excrem d'incandescència i de fervor 
desbordant, frenètic. Persora,peruna vegada, hi ha una pena sincera, la d'una 
ruptura sens dubte parida. 

En conclusiód'aquescadramacúrgia i de les intencions desproporcionades 
a les possibilitats del poeta que les enfronca, amb l'única ajuda d'un riu 
d'imatges, Paul Claudel descriu, a Le S011/ier de salin (La sabatilla de setí, 
1929), la vasta epopeia de la conquesta, per la monarquia espanyola, del nou 
món descobert per Colom. El que Èsquil havia significar per a la civilització 
grega, Claudel, el seu traductor, ho voldria expressar per a la civilització 
cristiana. Aquesta vegada són Lope de Vega i Caldecón els qui mantenen, de 
lluny, la inspiració del poeta. Li suggereixen un vast moviment escènic, de 
caràcrer coral, que reposa sobre una munió de personatges, cocs herois de la 

185 



gran empresa. Les inrrigues amoroses es mesclen amb els esdevenimenrs 
històrics. Les unes influeixen als altres. Al llarg dels quatre dies en què es 
divideix l'espectacle, en surt una mulriplicirar prou àgil, una peripècia 
viscuda, la visió ampla i imaginativa d'un món llançara la conquesta amb rots 
els seus recursos espirituals. Aquí, com en altres bandes, Claudel urili rza amb 
abundància l'encant que envolta l'evocació exòtica, la meravella i la curiosi rar 
que desperta en els espectadors, el seu halo líric. U na vegada més, la ver i cable 
religió de Claudel es desmosrra la del poder. Ressona, en la seva dramatúrgia, 
en rèpliques sonores, en versets de tipus bíblic. 

Claudel també va escriure per al teatre obres menors, amb caràcter de faula, 
on recorre de vegades a un humor ingenu i pesat, Va treballar amb Darius 
Milhaud en LeLi11redeChris1opheColomb(El llibre de Cristòfol Colom, 1926), 
exaltació de l'heroi com a descobridor d'una realitat divina. La forma és la 
d'una recitació amb acompanyament musical, cors i personatges gairebé 
estàtics. Forma que hauria volgut que fos l'exemple d'una nova relació entre 
la música i el drama, entre l'obra i el públic. 

Subsrancialment vincular a les seduccions verbals, el teatre de Claudel 
queda tancar en uns límits precisos i restringits, i es dirigeix a un públic 
sensible sobretot a una sublimació plena d'imatges del món burgès. El 
discurs és sempre voluntàriament carregar d'èmfasi líric, de meràfores 
redundants, sora les quals s'amaga una orientació ben clara, per tant un 
significar històric. L'ambició de Claudel s'arma de retòrica, de paroxisme 
verbal, d'un sincretisme lúcid. L'onada de la imaginació pren el sentit d'un 
decorat de festa, d'un element de prestigi. 

La Nouvelle Revue francesa 

La generació de Paul Claudel va concebre l'acrivirar teatral com una prova 
de Ja seva vocació artística en un sentit definitiu. F.s estrany que, entre els 
poetes, els novel·listes, els assagistes, la temptació de l'escenari no s'obrís pas 
com a conclusió i coronament d'una obra. Això es va produir com a reacció 
contra el naturalisme francès del segle XIX, per al qual el drama, amb les 
seves al-legories i ideal i rzacions, s'oposava als pressupòs i rscienríficssobre els 
quals es volia bastir l'obra d'art. 

No és casualitat que el reformador del teatre francès,Jacques Copeau, es 
presenti com a crícic literari i teatral sever, en es erera simbiosi espiritual amb 
els escriptors de la Nouvelle Rev11e franfaÍJe, que va dirigir durant un temps. 
L'orientació lírica i rransfiguradora que aleshores va prendre superioritat 
(encara que no trobés més que una acollida ocasional a les sales normals), es 
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presta per naturalesa a la forma dramàtica, com és constatable hiscòricamenc. 
El teatre d'André Gide (1869-1951) s'elabora en oposició amb Claudel, 

però en segueix duram un cerc temps la mateixa línia artística. L'aucor es 
preocupa sobretot de la forma i del pensamenc, i menys de la validesa escè
nica. Negligeix, per ranc, enfroncar-se al teatre amb els instrumencs que li són 
propis. Al llarg de la seva obra, Gide va traduir al ceacre les inclinacions que 
dominaven, una rera l"alera, la seva sensibilitat i les seves reflexions. Tenim, 
doncs, per començar ,elsimbolismeinflamac, el transport líric dels senti menes 
-amb conseqüències escetitzancs-en Saül (1897-98) i en Le Roi Candaule 
(1899).1 el sentit pagà de l' «aliment terrenal» enel micedePers¿phone(l 934). 
Quan l"esceticisme inicial es deixa penetrar pet un examen de les possibilitats 
morals, en la perspectiva d'una ètica lliure i assossegadora, tenim Oedipe 
0930), on el mire s"aclareix i s'essencialitza en un debat sobre el comporta
ment humà, sobre la possibilitat de jutjar-lo. 

Jean Schlumberger (1877-1968) aborda l"escenari amb rigor d"estil i 
densitat de continguts ideològics en La Mori de S parle (1910). Roger Martin 
du Gard (1881-1958) esbossa una representació còmica, d'estructura 
molieresca, en un ambienc camperol, en Le Tes1arnm1d11 PèreLeleu(EI T escamem 
del vell Leleu, 1914). 

Els nobles intents teatrals d'aquests escripcors semblen donar el paradig
ma de la dificultat que hi ha en combinar la literatura i l'escena, exigència 
impossible d'eliminar. En els darrers anys de-la seva vida, Gide va voler 
apuntar més directament a una finalitat concreta, escrivint comèdies satíri
ques i de costums com Rober1 011 l'in1érê1 général (Robert, o l'interès general, 
1939) i Le Treizième Arbre (El tretzè arbre, 1948). Intentava desemmascarar 
les hipocresies socials. Però amb el temps, les exigències eren unes aleres. 
Després de la presa de contacte duta a terme per la No1111t//e Reme franfaise i 
per Copeau, el miratge de l'escena no va deixar de perseguir l'home de lletres 
francès. En són una prova, per exemple, les fau.les de J ules Supervielle o els 
accents sarcàstics de cabaret de Jacques Préverr, entre les dues guerres; 
després del 945, el pesat neoclassicisme de Thierry Maulnier o les bromes 
somrients de Jean Tardieu i de Raymond Queneau. 

Durant els anys vinc hi va haver una florida d'autors, el record dels quals 
es va dissipar lencament. No obsranc això, tenien un calent clar, de vegades 
voluntàriament modest, però no sense sinceritat. ErenJean-Jacques Bernard, 
amb Marline (1922); Charles Vildrac, amb Le Paq11ebo1 Tenacity (El paquebot 
Tenaciry, 1920) i La Broui//e(La baralla, l 930); Denys Arnie! i André Obey, 
amb La S011riante Mme. Be11de1 (La somrient senyora Beudet, 1921). Eren 
petites veritats sense resplendor, que il·luminaven, però, les psicologies 
quotidianes, l'existència real de l'home del carrer. 

Més endavant, André Obey va crear una sèrie d'evocacions: els rius de 
França (Loire, 1933), la Primera Guerra Mundial (La Ba1ai//e de la Mame, La 
batalla del Mame, 1931), els mites (Le Viol de Lucrèce, La violació de Lucrècia; 

187 



Noé, 1931). Henry-René Lenormand, al contrari, va apostar pel dramàtic i 
exòtic, epecialment amb Le Simo,m (El xaloc, 1920). 

Cocreau 

La dramatúrgia de Jean Cocteau (1889-1963) constitueix un fenomen a 
part, absolutament particular perquè es recolza obertament en un mime
tisme dinàmic. 

A Les Marié1 de la Tour Eiffe/(Elscasars de la rorre Eiftel, 1921), una forma 
escènica original (pantomima regulada per dos parlants espirituals que 
narren l'acció) serveix de suport a una imaginació directament inspirada en 
la del duaner Rousseau. 

A O,phée (Orfeu, 1925 ), el neoclassicisme aleshores de moda es va enriqui r 
amb una sensibilitat aguda davant les pertorbacions de la ment, amb un 
sentit del sobrenatural i de la metafísica (que aleshores es rehabilitava), però 
també amb una tendresa irònica: es veu en escena un àngel en carn i ossos. 

Probablement seguint l'exemple de Gide, Cocteau s'acosta també al mite 
d'Èdip. PrimerambOedip,11 Rex(l 926), text llatí pera la músicadeStravinsky. 
Després amb La Machine infernale(La màquina infernal, 1934), que agafa el 
mite amb sobreentesos culturalistes, en un moviment escènic i psicològic 
ben viu. Aleshores va descobrir les qualitats dramàtiques, la teatralitat, les 
estructures de la qual sostenen qualsevol construcció. La seva observació va 
esdevenir realista, es vagirarcapal medi ambient, capa la realitat psicològica 
decadadia, i vaconferirun nou resplendor al monòleg tradicional transformant
lo en conversa telefònica, en la qual se sent, evidentment, una sola veu: es 
tracta de La Voix hm11aine (La veu humana, 1930), crida d'una dona aban
donada i pretext d'interpretacions cèlebres, gràcies sobrerot als canvis. Le Bel 
lndifférent (El bell indiferent, 1940), un altre monòleg, és una variació del 
primer, gairebé un refregit; aquesta vegada, l'home cruel no està a l'altre 
extrem del telèfon, sinó en escena, només que no parla ni escolta. 

U na característica del manierisme de Cocteau és la seva manera de moure's 
en diferents plans estilístics, en una evolució que resumeix la de tota la 
culturaeuropea d'aquest segle. Cocteau passa del neoavantguardisme heretat 
d'Apollinaire i de Reverdy al neoclassicisme inaugurat després de la Primera 
Guerra per Picassa i Stravinsky, i llavors al neoromanticisme que va florir 
després de la guerra, sota les formes més diverses i per algunes temporades. 
Es podrien trobar altres tendències en la seva llarga collita d'obres, en el seu 
treball com a director i en la seva pintura. En efecte, Cocteau va ser, sobretot, 
un mestre funàmbul de l'estil i de la tècnica. És aquest gust per la tècnica el 
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que el va impulsar cap a les formes d'arc més difícils, sempre els cercava una 
funció precisa on aplicar el seu estil rnnovador. La poesia, lanovel·la,el teatre, 
el cinema, no perden mai de vista la seva finalitat. Pel que fa a l'estructura, 
gairebé sempre es va refer i r als exemples precedents. Certament, va travessar 
aquest bosc cultural de formes, de símbols i, fins i tot, de modes, amb una 
agilitat extraordinària, amb un deseiximent que sempre, o gairebé sempre, 
el va porcar a l'èxit. 

L'obra en un acte L'Eco/t da Veuvtr (L'escola de les vídues) és típica en 
aquests aspecces. El tema deriva de la cèlebre Matrona d'Efes de Perrorn, que 
Cocteau no canvia gaire pel que fa al fons, però que interpreta. D'altra banda, 
el seu treball va ser sempre un treball continu d'interpretació, d'execució i el 
va portara terme amb l'esperit i l'elegància que li eren propis, i sobrecoc amb 
una introspeccióacemade l 'ànima femenina. Representat per primera vegada 
el 1936, per l'actriu Arletcy, aleshores jove I cèlebre, l'obra va cemr un èxit 
immediat, que el temps va confirmar quan es va tornara representar, els anys 
1954 i 1956. 

El teatre de Cocteau es va orientara continuació cap a formes que tocaven 
de prop el teatre de bo11/evard. Va donar irònicament la rèplica a Bataille i a 
Bernstein per poder revisar, mitjançam els seus esquemes I personatges, 
cerres consideracions sobre la manera de viure en ús entre el públic del teatre 
de bo11/evard. 

A Les ParmtI 1erriblt1 (Els pares terribles, 1938) i a Les Momtres 1acris (Els 
monstres sagrats, 1940) es deixa agafar per l'efecce teatral i la veritat 
psicològica només s'hi transparenta alguns moments. No obstam a1xò,el eret 
és vigorós i dibuixa una Wtllamcha111mg menor, típicament burgesa. 

El seu darrer bocí de bravura en el teatre, L'Aigle a dtux: rétes (L'àguila de 
dos caps, 1946), és un melodrama de fons històric. Aquesta vegada la font és 
Sardou, que Cocteau dissimula darrere un llenguatge escerirzam, però no 
desprovist de ressonàncies escèniques, ni de seducció per a un públic no gaire 
advertit. 

Va imemar fins I cot d'assimilar Racine i els alexandrins amb Rma11d et 

Armrde(l941), però nova ser més que un pobre ,mem. Endefinitiva,el ceacre 
va ser per a Cocceau un instrument mitjançant el qual va exercir les seves 
facultats i va assolir un públic ampli; ho va voler fer per última vegada amb 
Ba«hus (l 952), construcció de personatges emblemàtics en una situació per 
edificar. 
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Giraudoux 

Jean Giraudoux (1882-1944), que s'inicia en la lireracura com a novel·lista 
i contista d'estil, va trobar en el rearre la forma més adaptada a la seva 
personalirar i a Ja seva necessitar d'expressar-se, fins al pum que, una vegada 
obtingues els primers èxirs, en parc gràcies a les direccions de Jouvec, va 
acabar per consagrar-hi coralment Ja seva acrivicar d'escripcor. Com Claudel, 
Giraudoux era diplomàtic de carrera, però va exercir sobrecor a París, al Quai 
d'Orsay, on va ser un dels inspiradors de la polí rica europeista de Briand i de 
Berrhelor. 

Giraudoux pertany al cercles dirigents de la burgesia francesa que, entre 
les dues guerres, es van semi r arrees per la possibilirar d'obtenir l'hegemonia 
política d'Europa. Reflecteix noblement uns ideals i unes concepcions de 
vida, el sentir d'una civilització. 

Un altre representam d'aquests cercles treballava al Quai d'Orsa y, prop de 
Giraudoux: el poeraSaint-John Perse, lainspiraciódel qual s'acosraenalguns 
erers a la de Giraudoux, en perseguir amb consciència i netedat una nova 
epopeia interior. 

Louis Jouver va ser una trobada fonamental per a Giraudoux; li va dirigir 
gairebé cores les seves obres. Jouver s'inclinava per un anarquisme sentimen
tal i alhora irònic. Aquest acord entre l'anarquista Jouvec i el conservador 
refinar Giraudoux no és pas contra nacura, com podria semblar a primera 
visca. Es basa en una visió clàssica del món, però que, clàssicament, en mina 
les bases. 

Giraudoux va debutar el 1928 amb l'adaptació teatral de la seva novel·la 
Siegfried, on el personatge d'un amnèsic serveix per confrontar dues nacions, 
França i Alemanya, eternament rivals i, no obstam això, destinades a 
reconèixer-se i a unir-se en tant que nucli d'una civilirzació europea. Per al 
teatre, s'hi va introduir un final feliç que simbolitzava l'aliança espiricual 
volguda per Briand i Scresemann. En realitat, hi havia un final diferent se
gons el qual Siegfried era assassinat per un sicari de la Sama Vehme. 

A partir d'aquest moment, en les seves obres, Giraudoux imagina una 
conciliació ideal dels contraris que no es podia verificar en la realitat (i amb 
la qual es barallava dramàticament). Amphitryon 38 (1929) és Ja partida d'un 
neoclassicisme personal i, d'alera banda, és també l'exercici efectiu de la 
professió teatral. Segons un ús típic en la història del teatre occidental, 
Giraudoux se serveix de les aventures de personatges clàssics per expressar les 
pròpies aspiracions semimemals, les pròpies reflexions sobre el món. En el 
seu primer i mem, es limita a fer notar maliciosament els casos on J'amoc xo
ca amb la fidelitat o amb la infidelitat. l això per a un públic d'élite, que es 
reconeixia en els personarges com la corc de Lluís XIV es reconeixia en els de 
l'Amphitryon de Molière. Potser, però, Giraudoux se sentia més pròxim a 
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l'Amphitryon de Kleisc. Soca l'impuls del seu Siegfried, sentia en el seu fur 
intern els grans cernes del romanticisme alemany, les vicissituds i els 
horitzons d'aquesta cultura, que en ell s'harmonitza amb els records clàssics 
i amb l'exemple del seu estimat Racine. 

És així que, seguim la pec ja de Hebbel, neix una J11dith (1932) on negli
geix la preocupació per laconscrucci6 dramàcica,perabandonar-sea un sencic 
tràgic (i romàntic) de l'amor, descinac a trobar només sortida en la morc, per 
una consciència de si que gairebé és obsessiva. J udi eh representa precisament 
el puncexrrem d'un romanticisme que Giraudoux canca en formes clàssiques, 
però on l'esperança i la desesperança no coneixen límit. 

Probablement, per adquirir una cearralicac que li sigui p ròpia, Giraudoux 
expressa, a lntermezzo (1933), la vida i personatges quotidians, dibuixat a la 
manera del va11deville. El sobrenatural intervé soca l'aspecte d'un espectre, 
forma imaginària que només parla a lsabelle i als infants dels quals és 
institutriu. Toc el poble s'alia per destruir-lo; mencre que per a lsabelle 
constitueix l'única llibertat, juscamenc perquè ha franquejat els confins de la 
morc. És un intermezzo pròpiament dic, enmig d'aquesta evocació de mires, 
d'aquests desenvolupaments de cicles històrics, viscuts en la incimicac de les 
consciències de personatges llegendaris: Electra, Ondina, Ulisses, Hèctor, la 
boja de Chailloc, J udith. 

Aquí, per primera vegada, el dramaturg Giraudoux baixa a examinar una 
aventura quotidiana, una qüestió viva. L'ambient i els seus herois són fàcils 
de reconèixer si ens posem a escoltar aquesta província francesa, on Girau
doux ja havia e robat criatures de somni, en les notícies de ProvincialeJ. Deixam 
de banda els grans problemes i esdeveniments simbòlics de la humanitat, 
s'inclina davant la modèstia d'un món pecic, que gairebé fotografia i on, sota 
exteriors fútils, toscos o mesquins, hi ha combats interiors, doloroses desferes, 
contradiccions insolubles. L'aventura interior de la jove institutriu lsabelle 
permet aGiraudoux descriure els xocs que, a províncies (i no només a França), 
es produeixen entre l'estultícia cuirassada de racionalisme i l'aspiració a 
lliurar i a elevar l'ésser amb l'impuls del sentiment. Mitjançam la veu d'un 
espectre, afirma el poder superior del misteri i de l'irracional, de la fe i de la 
poesia. Isabelle llu i ta per conservar el seu estac de gràcia malgrat la vulgar i tat 
que l'envolta. Giraudoux veu aquesta vulgaritat a t ravés d'una sèrie de 
siluetes vilatanes, petites i cruels: el farmacèutic, l'inspector, l'incervencor. 
Però al final Isabelle haurà de cedir, caurà víctima de les misèries quotidianes 
i d'un seductor --<¡ue és devot i amant. 

La història és de faula: ladesfetad'Isabelle només és provisional, amb cada 
adolescència revé una nova estació. Hi ha abundants reminiscències que 
envolren la intriga, breu i irònica. El llenguance té un color i una puresa 
racinianes. El mal de viure, l'alegria de viure, el candor i la malícia, l'amor 
i la pena de la criatura humana, tot esdevé imatges vives. La fantasmagoria 
del món es renovella gràcies al sencimenc, que és la vida de la naturalesa. 
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Giraudoux parteix a buscar-la i, al seu pas, l'estil és un mode coherent de 
reconeixença. 

En aquell temps, la pujada del feixisme apagava les darreres esperances 
d'una encesa europea. La Guerre de Troia n'aura pa1 lieu (No hi haurà guerra 
de Troia, 1935)i E/ectre(l937)demoscren l'escac d'ànim de París en aquells 
anys i el porten al límit d'un pressentiment tràgic. Giraudoux reprèn els 
personatges de la trilogia d'Èsquil i els de la llíada. Modifica i modernitza 
molt la seva psicologia i també crea un nou ambient per al desenvolupament 
de les aventures. Hi introdueix personacges nous ••-com el Jardiner, el 
Mendicant, el President del tribunal, Aghace- i mescla el mi ce amb la vida 
d'una capi cal moderna, de la qual posen de manifest el significat històric. La 
influència de l'Oedipe de Gide és evident: aquesta obra, animada per una 
intenció moral ben clara, i subversiva en relació a la moral correm, com ho 
era en els hàbits de Gide. El món inceriordeGiraudoux es rrobaen els herois 
i regeix els punts de visca de cadascun, de manera que un mateix llenguatge, 
les mateixes frases, les mateixes evocacions, circulen d'un personatge a l'altre 
indiferencmenc, i els conflictes entre ells semblen artificials, mentre que la 
concepció és homogènia i la imaginació egocèntrica. «L'altre» hi és absent. 

Ondine (1939) il·lustra la llegenda que, un segle abans, ja havia comat el 
poeta romàntic alemany La Mocce-Fouqué: un intent d'evasió que es trenca 
canera la realitat. 

Duram els anys de guerra, que van veure enfonsar-se el món de Girau• 
doux, les creences, les possibilitats d'acció, no és casualitat que es girés cap 
al mi ce bíblic de Sodome el Gomotrhe (l 943). Per la força de les coses, la 
destrucció de l'amor i la fi de la parella havien de jugar-hi un paper 
apocalíptic. L'al·lusió al que passava aleshores és evident. El diàleg escà farcit 
de reflexions. Giraudoux comenta les relacions encre els Escacs, la relació de 
l'Escac i de l'home, l'actitud moral que l'home ha de prendre davant la 
societat, agafat com escà en la xarxa dels condicionaments pràctics que 
empresonen la seva existència. 

Aquest mateix cema es desenvoluparà, en sentit de denúncia, amb La Folle 
tk Chai/101 (La boja de Chailloc), que escriu immediatament i que preconitza 
unasociecacpurificadade les forces que la feien irrespirable. ASodomeetGomorrhe 
el que preval és la claror enlluernadora del m i ce, per bé que enquadrar pe runa 
sèrie de sobreentesos irònics. Endefiniciva,Sodo,,,ee/ Gomorrhtclou l'itinerari 
que l'autor havia fet per aclarir, mitjançant els mi ces, el decurs de la història 
actual i per recórrer les etapes de l'amor, que eren el blanc de la guerra, de la 
morc i de la incomprensió. 

Giraudoux va morir el 1944, just abans de l'Alliberament. Després de la 
seva morc, el 1945, es representa La Folle de Chai/101. El punt de partida de 
l'obra és París, que cé una vida subterrània en galeries i caus secrets, on hi 
regna un grup d 'arpies presumpruoses i descarades, la reina de les quals és «la 
boja de Chailloc»; domina des de soca el centre mocar de París. Els homes de 
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negocis descobreixen que els subterranis vessen de petroli i volen fer-lo seu. 
Es desencadena una lluita furibunda encre els dos grups. Nacuralmenc, les 
arpies guanyen i també cenen les simpaties del públic. 

Els símbols són evidents. La ironia ha esdevingut sarcasme. Aquesta 
vegada, Giraudoux vol desemmascarar aquest món al qual pertany. S'ha 
deixat dur íncimamenc per aquesta necessitat de renovació, can estesa 
aleshores. Des del punc de visca ceacral, l'obra es prestava divinamenc a la 
direcció subtil deJouvec; semblava convenir-li més que de coscum, però no 
es pot dir que doni una impressió de consumada, de realització concreta de 
les intencions expressades. El que li falta és un desenvolupament dramàtic 
que materialitzi la perspectiva que indica la cesi, fantasista i alhora real. 
Giraudoux havia sabut reprensencar el declivi lent del seu univers, l'enfosada 
de les seves esperances, i hauria volgut acompanyar-hi la seva redempció. 
Però la redempció no havia d'arribar, i la morc (a seixanta-dos anys) li impedí 
de veure el cemps que venia, incert i més aviat negre. El seu ceacre segueix el 
curs de les il·lusions i les desil·lusions que se succeïren d'una guerra a l'alera, 
en relació a les transformacions que va saber pressencir i de les quals va 
descriure els efectes crítics però de què va dubtar a prendre'n consciència. 
Mantenint-se en el paper d'observador imparcial, va córrer el risc de la 
frivolicacde judici, vinculada als aforismes i a les converses d'una intel·ligèn
cia subtil, però que no va poder obrir-se al món. La seva mesura més brillant 
la dóna en algunes obres en un acre, escrites segons el model de Labiche i en 
sicuar-seal corde la vida quotidiana: CantiquedesCantiques(Gntic dels càntics, 
1938) i L'Apo/lon de Bel/ac(L'Apol·lo de Bellac, 1942). 

Monchedanc 

Henry de Moncherlant (1896-1972) pertany a la mateixa generació que 
Giraudoux. Només uns quants anys més jove, va prendre parc en la Primera 
Guerra Mundial. A concinuaci6 va escriure una gran obra narrativa, en la qual 
va descriure els poders i els béns amb unaexaltaci6 líricaque sovinc es ressenc 
de l'escecicisme, però amb un sentit agut de la psicologia viril. En el solc 
traçat per Barrès i Suarès, Henry de Moncherlant presenca la seva obra amb 
unagrandignicacd'escil, en una forma brillant, densa i soscingudaalhora. En 
el segon període de la seva vida-diríem que fou el període crític-, elabora 
una sèrie de drames que van ser representats molc temps després de ser escrits. 

La dramatúrgia de Moncherlant fa unes vies de vegades divergencs. Per 
exemple, il·lustra conflictes que es desenvolupen en els cercles burgesos, en 
el quadre d'una família o d'un ambienc. Es tracta de Fi/J de personne (Fills de 
ningú, 1943), Celles qu'on prend dam ses bras (Les que hom abraça, 1950). 
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Montherlant s'hi refereix en el món dels seus relats, amb humor i sentit de 
la crítica de costums. Però els resultats, des del punt de visca teatral, són febles 
o cauen en el melodrama a l'estil Bernscein, és a dir, plens de cinisme i 
d'efectes teatrals. Això, encara que a les seves obres no hi falti, aqui i allí, 
algún punt d'espiritualirar. Una alera sèrie de drames tenen per element 
moror, soca aparences hisròriques, la visió del cristià en el món, entre el bé 
i el mal, el cel i l'infern. 

Pera la cultura anglosaxona, el recurs a una micologiad'inspiraciócacòlica 
és un signe de distinció intel-lectual, com ho va ser durant un temps el recurs 
a una micologia basada en el marxisme. Per a la cultura francesa, això és senyal 
d'una •Civilització» interior, elaborada i subtil. Es tracta, en resum, d'una 
de/ec1atio singular, latent en els òrgans sensibles de la consciència. 

La primera obra de Montherlant escrita amb aquesra orientació és, sens 
dubte, Port-Ruyal (que no va ser representada fins a l'any J 954). A cravés de 
personatges històricament molc pròxims a Racine, naturalment s'acosta a 
l'art de Racine, aquell investigador de l'ànima femenina. Un grup de 
religioses fidels a J ansen es rebel·la contra l'arquebisbe de París perquè precèn 
que elles repudiïn els principis jansenistes. Al final, les monges s'han de 
doblegar a la voluntat dogmàtica i són castigades pel seu valor. En aquesta 
llarga obra en unacce, que té unitat de lloc,de temps i d'acció com la cragèdia 
clàssica, esclata un conflicte aspre entre la puresa de la fe i la mundanitat del 
poder, entre el secret interior al qual es consagra una ànima creient i 
l'obediència exigida per les jerarquies socials. Com a teló de fons, la dolçor 
de l 'èxtasi, amb la seducció que té. No hi falten, tampoc, els trets humorístics 
i caricaturescos. El drama equilibra la relació entre l'abstracció dels principis 
i la turpitud concreta d'aquells que els invoquen. També es frega amb la 
complaença romàntica, atenuada, però, pel caràcter erern del conflicte 
central. 

En definitiva, Moncherlanc voldria oferir-nos una presa de posició idea
lista i anticomformisca, un sarcasme inclinar del coc contra la hipocresia i 
l'estupidesa dels poderosos, així com l'exaltació generosa de les ànimes 
senzilles i dels rransporcs purs de l'esperit, que aquest món tendeix a ofegar. 
La lluita i elconflicce són apassionants. Les religioses són empresonades, però 
resulten viccorioses. El preu de la seva victòria és la separació de l'Església 
militant, l'allunyament dels sagraments i dels representants de la divinitat 
a la cerra; en resum, roc el que havia constituït pera elles un recer desegurecac. 
L'estructura del drama és d'una simplicitat gairebé melodramàtica. Els 
personarges són callars d'una peça i monocroms; bons i dolents,cecs i vidents. 
Però, comprar i debatur, això agrada, tanc que no impedeix la transfiguració 
estilística. De la mateixa manera que agrada l'escalfor rude de les òperes de 
Verdi. En aquest cas, els mitjans justifiquen la finalitat, i la finalitat és 
assolida en conjunt. 

A La Reine morte (La reina morca, l 942), el fer que Moncherlanc hagués 
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seguit un text andalús del segle XVI, Rtinar dt1p11iI dunorir, de Luis Vélez de 
Guevara, contribueix a l 'èxit de la intenció dramàtica malgrat les redundàncies 
i una certa recerca. 

Les nombroses declaracions que van seguir ú Maftre de Santiago (El maes
rre de Santiago, 1947) proven l'entusiasme que Montherlant va posar a re
prensentar-se a si ma reix soca aquest personatge. Va esdevenir un cavaller dels 
temps antics, dedicat heroicament a l'honor d'Espanya i del cacolicisme, 
final mene decidir a entrara l'orde i a arrossegar-hi la seva filla, a la qual el lliga 
una afecció mòrbida. L'Espanya de finals del Renaixement, els aventurers que 
se'n van a les Amèriques, en oposició amb els hidalgos honestos i rudes, cor 
això dóna un quadre d'una majestat indiscutible on es presenta la compla
ença narcisista de l'heroi, que té el pretext de la seva religió per marriritzar
se i per sentir-se elegir, un ungir del Senyor. 

El conflicte dramàtic consisteix en el refús del món, en una recerca de 
l'absolut que, en el fons, amaga una megalomania accentuada. És molt 
interessam veure-hi la gènesi de l'impuls místic i la seva sublimació. El 
drama té un desenvolupament lineal, va dretament capa la seva fi, en un estil 
d'alta dignitat on es noten les lliçons de Corneille i de Racine. La duresa de 
l'heroi és volguda i no s'intenta dissimular el seu costat anormal, d'altra 
banda lògic en situacions límit d'aquesta mena. Monrherlanc aconsegueix, a 
més, crear un clima de plausibilitat. Naturalment, la intenció pot, de 
vegades.pesar molt i la voluncacdidàccica perjudica els dos personacgesencre 
els quals es desenvolupa el drama. Però la seva aridesa, que recorda els models 
il·lustres de Calderón i de Lope, deixa intacte el debat interior que impregna 
el teatre del nostre segle. 

Els drames de Moncherlant no pertanyen a l'acrualicac, en el sentit 
periodístic del terme, perquè no reprodueixen fets contemporanis. Però 
l'escat d'ànim del qual es fan portaveus, la reivindicació de l'Honor i la 
Dignitat humanes, en sentit rigorós i formal, contribueix a explicar els 
esdeveniments que s'han produl"c a França des del 1958. 

El 195 l porta a terme un projecte que havia concebut feia molc de temps: 
La Vil/e @nr /e prince tII 1m enfanr (La ciutat del príncep infant). El tema, 
evidentment inspirat en records d'adolescència, no té res de particular: a un 
col·legi religiós de classe alta neix un amor entre un alumne model i un de 
mandrós, i aquest amor a penes es manté dins els límits de la puresa. Es 
descobreix que el sacerdot que dirigeix els treballs també escà enamorat de 
l'alumne mandrós. Finalment, intervé el direccor del col·legi i allunya 
definitivament els dos joves. Com sempre en Moncherlanc, el drama es 
desenvolupa en un estil que vol ser noble i elevat, amb refinament d'idees, 
amb la subtilitat dels retrats psicològics. Es manté per un lirisme que· 
s'harmonitza amb les complexitats morals de la gràcia, pedra de toc de la fe. 
Aquí, com més comprensió hi ha, més pròxima es fa la real i rar, més familiar 
que a les obres de caràcter històric, plenes de referències reològiques. 
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A partir d'aquí, la producció de Moncherlanc no va cenir mes exm. 
Malatesta (1950) no és més que un Ruy Blas poc hàbil, fecal guscdel dia. Don 
Jrian (1958) va recollir una unanimicac inhabicual de dissencimencs, canc 
encre els crítics com encre el públic. 

L'origen i la inspiració de Dialogues des Cannélites (Diàlegs de carmelices, 
1950) són incerts. Quan l'obra es va represencar en forma ceacral, J'aucor que 
hi va figurar fou Georges Bernanos. Gertrud van ]e Fort s'havia inspirar en 
un fec hiscòric real - l'execució de docze carmelices a Compiègne, el 1792-
per a un relac que exalcava aquesc martiri i n'evocava els personacges en un 
escil novel·lesc. El R.P. Bruckberger en va fer un guió per al cinema, i 
Bernanos en va escriure els diàlegs. El leitmotiv no és nou: la por acompanya 
els homes, però en el momenc decisiu se'n lliuraran per un impuls heroic. La 
jove conversa Blanche de la Force, feble i mandrosa, s'uneix sense vacil·lar a 
les companyes quan les veu que pugen al pacíbul. l, no obscanc això, podia 
salvar-se. Aquesc leilmo1iv revela la concepció cavalleresca del cacolicisme, 
que ja hem crobac en Moncherlanc i en Anouilh: elecció d'una vida heroica 
en nom dels principis elevacs de la medicació i de l'ascesi. 

La nostra incenció no és pas discutir la nacuralesa i els límits d'aquesta 
concepció. Ens és suficienc notificar que anima d'una manera més aviac 
mecànica uns personatges que només són porca veus. Encarnen l'amor ala vida 
i la sec de sacrifici, principis viscos des de l'angle de l'absolut o barrejats amb 
el sencic comú popular. La Revolució Francesa queda en segon terme, només 
és un pretext. El fet vericablemenc espectacular és el comportamenc d'una 
desena de dones clavam els problemes creats per l'accepcació coca! de la fe i 
da vane la morc. Els diàlegs de Bernanos juguen hàbil mene aquestes vicissi
cuds. L'acció escà fragmencada en múltiples escenes segons el pla 
cinematogràfic, però el nucli és dramàcicamenc t radicional. Aquí i allí es 
noc en les característiques de Bernanos, com per exemple la reivindicació de 
les vircuds populars barrejades amb els sabors picancs de la sancedac. l cambé, 
la mistificació capriciosa, l'hipòscasi (en aquest cas, la manera com voldrien 
veure's), condicionen la creació arcíscica. 

Audiberci 

Jacques Audiberci (1899-1965) deixa lïnscicuc encusiasmac per Viccor 
Hugo. Als vinc-i-cinc anys, quan treballa per un periòdic de París, croba dins 
un taxi el surrealista Benjamin Pérec. l heus aquí que es corna surrealisca, En 
vers regular i respectam les regles de la p rosòdia. No deixarà mai aquesta via 
de posar dins una forma romàncica, respeccanc certes normes escèciques, els 
frui csd'una faculcac creadora frondosa i sense regla,q ueengendracontínuament 
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llenguatge i imatges amb una rapidesa sorprenent. 
Audiberti té un temperament creador molc particular, una imaginació 

superabundant i, pràcticament, cap problemàtica. El seu univers és fet 
catalogacions i vocabulari; s'omple de les més diverses evocacions històriques 
i imaginàries. Per damunt de la seva fogositat descriptiva, com a substància 
queden els sencimencs elementals. Substància senzilla i fonamencalmenc 
patètica. Audiberci va buscar durant anys la forma d'expressió que li anés 
millor. La va trobar en la faula dramàtica, potser perquè li imposava uns 
límits i unes condicions ben precises a les quals no podfa escapar, perquè 
l'obligava a elegir i a practicar una estricta economia en el cumulc de les seves 
v1s1ons. 

Quoar-Quoar (1946) marca l'inici oficial de la nova activi tac d'Audfüerti. 
Els elements encara s'hi entrecavalquen i s'hi confonen, però ja s'hi nota un 
senti e ben viu de l'escenari considerat per si mateix, pel gust de representar. 
Hi queden, encara, alguns crecs de la problemàtica aleshores de moda. 

Aquests erets ja desapareixen completament a Le 111al couri (El mal curt, 
1947), l'obra que portarà Audiberti a l'èxit. És un vaudeville fabulós, en un 
ambient i amb personatges del toc imaginaris, que procura un divertiment 
de bona qualitat mitjançant elsuportde la psicologia de l'heroina,que l'autor 
descriu amb tendresa. Audiberci, per mitjà d'un lleguatge sovint inusitat, i 
en un món de fantasia malgrat certes versemblances històriques, cerca uns 
efectes còmics i patètics que apunten a un romanticisme. Perquè és romàntica 
aquesra comicitat aliada a un lirisme desbordant, que n'és la caraccerísca més 
original. Aquests caràcters no canviaran quan Audiberti explorarà els uni
versos més variats. El seu gust pel llenguatge i per la represencaciós'imposarà 
progressivament al públic, que l'acollirà cada cop més favorablement. 

La Fête noire o La Bêre noire, (La festa negra o la bèstia negra), publicada el 
1945 i representada vuit anys més tard, evoca, amb la riquesa de llenguatge 
habitual, un món de poble envolcac dels misteris de la nacura, ardent i lliu
rat als poders de la imaginació. Un món sobre el qual regna una bèstia 
monstruosa i màgica. Des d'aquest moment, l'autor es gira cap a l 'univers 
fantàstic, més enllà de roc realisme. Es produeixen esdeveniments sorpre
nents, que són obra de personarges capaços d'impulsos irreprimibles i que 
viuen presos d'al·lucinacions. 

Le Cavalier ser,/ (1956) descriu les aven cures i desgràcies d'un jove croat, 
primer a la seva terra natal del Llenguadoc en el moment de partir, després 
de pas per la corc bizantina i, finalment, davant el Sane Sepulcre enmig dels 
musulmans. Dominen els elements còmics, que són d'una cerca novetat. No 
és fins al final que, amb l'aparició inesperada de Crisr, que s'emporta el 
personatge cap a uns cels merafísics i concepcuals, es descobreix l'artifici. 
Aquí també l'aspecte fabulós (a l'estil Gozzi, podríem dir) brilla amb mil 
focs. Però corre el risc de la gracuïtat. 

La intriga i l'escrucrura de La Hoberearlle(La grangera, 1958) podria ser de 
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Víctor Hugo o de Dumas pare. No és per casualitat que l'autor qualifica la 
peça d'òpera parlada. El diàleg és d'un gus, modern, d'un homor abundós, 
amb molta freqüència de passatges en vers i llargs monòlegs. L'època i els 
vestits semblen completament inèdits en el gran terreny del drama històric. 
Estem al segle VI després de Crist. Dos sacerdots encara fidels a la religió 
druídica (que, segons Audiberti, seria molt més atractiva que la religió 
cristiana) han criat una noia destinada a sembrar el desconcert en el camp 
cristiàgràciesa un encant típicament pagà: l'encant negred'unocellde presa. 
En el seu moment, entren en escena el baró Massacre i el cavaller Lotwy. 
Donem l'assalt a la presa•, crida un dels mags. I obligalasevapupil·laacasar
se amb el baró perquè és el més perillós dels dos. Naturalment, el baró i el 
cavaller s'han enamorat bojament de la jove així que l'han vista. La noia s'ha 
enamora,, en un obrir i tancar d'ulls, de Locwy (si no, el drama no esclataria), 
i aquest intenta calmar la seva desil·lusió pels boscos, on es dedica a la rapinya 
de monestirs i convents Un dia, es presenta disfressat de monjo al castell del 
baró. La passió entre l'esposa del baró i el monjo els devora. 

Heu-nos ara a un convenc, on Lorwy es dedicarà a les seves pràctiques 
sacrílegues habituals. El nostre heroi és mort per traïció. La dona, desespe
rada, xiscla d'amor. El bacó l'estrangula i després s'esventra. El druïda és al 
setè cel perquè ha jugat una bona mala passada a la Roma cristiana. Tot 
tendeix a la nostàlgia del culte de la natura que expressava el ritual druídic 
(o, més ben dit, la idea que ens en fem). Nostàlgia d'una llibertat que 
expressava fantasies agradablement banals. 

L'BffetG!apion(L'efecceG lapion, l 959)prolongadireccament el vaudevi/le, 
malgrat un segon pla metaHsic. Audiberti, aquí, deu molc a les possibilitats 
d'actor deJacques Dufilho, que interpretava quatre papers. La comicitat es 
basa en les creences pacapsicològiques, traccades espiritualment. L'arribada 
oficial d'una augusta princesa a Orleans comporta una sèrie de cranstoms 
ridículs amb una parella, amb l'intervenció d'un tercer, més o menys 
imaginari. Pomme, pomme, pomme (Poma, poma, poma, 1962) és teatre de 
boulevard, amb reflexos irònics, variacions oníriques. Decididament, l 'artesanat 
teatral atreia cada cop més Audiberci. 

L'Abbey Theatre 

El teatre literari ofereix l'oportunitat de verificar i de desenvolupar el 
llenguatge; permet l'osmosi entre el parlar quo,idià i un estil que posa al dia 
una fisonomia activa. Se sap que, històricament, la llengua va de tronc amb 
la independència i la unitat nacionals, de les quals el teatre de vegades se'n 
sent l'hereu. Sobretot és a les nacions petites on hi ha aquest procés. Pel que 
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fa a Irlanda, per exemple, no només la conquiscade la independència nacional 
va anar precedida, l'any 1904, pel moviment teatral de l'Abbey Theacre, 
expressió cambéd'un moviment literari, sinó queaquescs moviments escaven 
indireccamemafavorits per lasicuació política, per la presa de consciència del 
dret a la llibercac, que el poble irlandès estava a punt d'aconseguir. 

Irlanda havia tingut importància en la vida culcural anglesa, malgrat que 
la seva civilització i la seva autonomia haguessin escac trepitjades. Swifc i 
Congreve, Oscar Wilde i G.B. Shaw, Samuel Burler i George Moore. 

D'altra banda, després de Cromwell, el govern anglès havia començat a 
trasplantar a Irlanda colònies d'anglosaxons que, progressivament, havien 
d'assimilar la comunicat celta de religió catòlica (cada cop més aferrada a la 
seva fe, que representava una garantia contra l'anorreament espiricual dels 
dominadors). Com passa sovint, va ser precisament entre els anglosaxons 
trasplantats on va néixer el moviment de despertar culcural, anomenar Ce/tic 
revival, que tenia per casca ressuscitar la llengua i, sobrecoc, les tradicions 
populars del món irlandès. Això va ser un obstacle per a la incorporació dels 
millors esperits irladesosa laculcuraanglosaxona, i va fer de Dublín un centre 
imel·leccual autònom, en oposició a Londres. 

Gràcies a la tenacitat i a la inspiració dels seus animadors-Lady Gregory, 
Lord Dunsany, W.B. Yeats, John M. Synge-- l'operació va tenir un èxit 
coca!. Les generacions següents --de J ames Joyce a J ohn Ford, de Li am O'Fla
herty a Padraic Colum i a Sean O'Casey, i finalment Samuel Beckecc-, per 
bé que van haver de deixar el seu país, no van deixar de centrar les seves obres 
en els personatges i drames irlandesos. Per al seu exili, més que no pas Londres 
van elegir Nova York (on els irlandesos són una parc important de la població 
i conserven una relativa unitat), i menys sovint París. Cal afegirque,a Irlanda, 
regnava un rigorisme catòlic que, des dels temps de Synge, va aixecar 
obstacles desalemadors i infranquejables a la lliure expressió artística (Synge 
va morir d'amargura als crema-vuit anys). 

Es poc dir que el guia espiritual del moviment de renovació irlandès va ser 
William Butler Yeacs (1865-1939), poeta de l'escola dels simbolistes 
francesos, la inspiració del qual s'assembla a les veus universals. No obstant 
això, en el teatre s'inclina sobrecoc cap a les llegendes de la seva cerra. Adopta 
la versificació, crea atmosferes al-lucinams i al·legòriques, en unes èpoques 
ancestrals que corben l'amor i la fatalitat. La seva producció és vasta i força 
uniforme. No obstant això, es pot seguir una corba en funció de l'atmosfera 
històrica i de les influències culturals. A finals de segle, el seu millor model 
sembla ser Maecerlinck (i Swinburne per al vers). D'aquí el món de la saga 
cèltica, la solemnitat arcaica. 

Més endavant, les passions seran més violentes, el conflictes i els com bacs 
més dramàtics. En els seus millors drames, l'estil perdrà el lirisme simbòlic 
per dir l'essencial mitjançant l'al-legoria. És el cas de TheCountess Cathleen (La 
comressa Ca ceri na, 1892), The 1..And of Heart's Desire (El país del desig del cor, 
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1894), TheShadowy Warers (Les aigües ombrívoles, l 906), Deirdre (1907), on 
el folkore llegendari, el misticisme i la màgia es fonen en un g ran buf poètic 
que, a poc a poc, t ranscendeix la matèria d'on ha nascut. 

Després, l'elemenc poètic deixarà el lloc a l'element sentenciós, o com a 
mínim nodrit per un pensament precís, com és el cas de The Hour G/ass (El 
rellotge de sorra, 1914). Poc cemps després, Yeacs (com Pound i, més card, 
Brechc) coneix el no japonès, i d'aquí un nou gir, amb Four Plays for Dancers 
(Quatre obres per a dansaires, 1921 ), i TheOn/yjealomyofF.mer(L'únicagelosia 
d'Emer), obra que acaba la seva evolució. Cal afegir, en els deu darrers anys 
de la seva vida, alguns escrits dialogats, més poètics que dramàtics. 

La influència del no en Yeacs és, sobrecoc, de naturalesa li terària (mentre 
que en Brechc serà essencialment ceacral). A més, en Yeacs és directa, gairebé 
com si es tractés d'un relat clàssic amb mots nous. Lady Gregory (1852-
1930), la mecenes del moviment, de les seves revistes i de l' Abbey Theacre, 
es limita a un lirisme burleta, que s'inspira tanc en el passat llegendari com 
en el present de revolta i alliberament. 

Lady Gregory era anglesa, procescanc i rica cerracinenc, però en els seus 
escrits donava suport a la causa dels seus pagesos, irlandesos i catòlics. Amb 
Yeacs, va editar llegendes, cexcos poètics i populars de l'antiga civilització 
cèltica, abans que caiguessin en l'oblic. 

Lord Dunsany (1868-1957) li va fer eco, però amb més lleugeresa de to. 
Va escriure una sèrie d'obres en un acre, humorístiques i fancasisces, 
d ivertiments subtils que el gust de l'època no fa pas artificials. 

Els límicsd'aquesces expressions escèniques estan en la mateixa mencalicac 
dels seus creadors, tancats en un humanisme generós però allunyar de les 
real icacs de la vida, cul civada als seus castells i cenacles, és adir, dominada per 
la teosofia. 

John Millingcon Synge (1871-1909), coc i participar de l'entusiasme per 
l'amiga civilització irladesa, s'est imava més viure encre els sofriments i les 
alegries del present. Li agradava recórrer l'illa en bicicleta o fer llargues 
escades a les solitàries illes d'Aran, i conèixer-ne !agent. Deirdre oftheSorrows 
(Deirdre dels dolors, 191 O) fa reviure uns personatges mítics de l'historia 
irlandesa en un intriga sagnant, tràgica i realista. Riders to the Sea (Cavalca ne 
cap a la mar, 1904) presenta un bocí de vida viscuda, com The Tinker's \'(ledding 
(Les noces de l'estanyador, 1908), evocació grotesca i satírica. The Playlx,y of 
the Western Wor!d (El farsant del món occidental , 1907) presenta un jove 
brutal que ha macat el seu pare i, per això, ha callat els lligams que el 
vinculaven a la societat. No sap què fer-ne d'aquest alliberament, d'aquest 
poder inesperat. La seva revol ca només alimenta les seves baladronades i serà 
làcil de domar. Un heroi a contrallum, l'aspecte negatiu del qual, precisa
ment, demana una acció positiva, una lluita unitària i decidida. Synge té un 
estil directe, oblidat de coca lliçó literària, girat únicament cap als seus 
personatges, cap al seu món. 
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Alguns anys més tard,JamesJoyce (1882-1941), amb The Exile1(Els exi
liats, 1918), intentava vincular-se a l'ibsenisme, desenvolupament del 
naturalisme; això, per continuar el recrac de costums amb significat moral, 
al qual Synge s'havia dedicat. Però l'exemple no va tenir seguidors. 

Hofmannsrhal 

El teatre d'Hugo von Hofmannsthal (1874-1919) mostra l'altra cara de 
la Viena d'abans de la Primera Guerra, que ens havien fet conèixer Schnitzler 
i Stefan Zweig, Erich von Stroheim i Karl Kraus, Kokoschka i Musi!. De la 
realitat quotid iana als ideals més elevats, als somnis més bojos, a l'encisa
ment, al misteri, a l'inefable. 

L'acció és necessària, i també ho és la vida quotidiana mediocre; però és la 
condició de laconcemplació, de les pauses, on és possible de recórrer l'infinit 
de l'existència. No obstant això, el teatre d'aquest autor no ha sabut o no ha 
pogut conduir el drama a la catarsi sense la qual no pot viure. Però, per bé que 
insegur pel que fa als termes del conflicte dramàtic i als personatges, per bé 
que no ha sabut desenvolupar, explicar-se, reconèixer els diferents caràctes 
que poblen el seu univers; von Hofmannschal és l'únic dramaturg austrfac 
que de vegades, en instants breus, mostra una sortida. Afirma l'exigència de 
donar a una civiliczació un teatre on s'inscrigui el seu sentit de la vida, com 
al teatre grec, tan adequat a la civilització grega i als seus factors. 

Des de les primeres obres en un acte-DerToddeJ Titian (La mort de Ticià, 
1892), DerTor und derTod(EI foll i la morc, 1893), Das kleine Welttheater(EI 
petit teatre del món, 1897)-- fins a les obres metafísiques -Das Bergwerke 
zr, Falun(La mina de Falun, 1899), Der ll.benteurer unddieSiingerin(L'avencurer 
i la cantant, 1899)-- i als mi ces reviscuts i renovats en la forma-jadermann 
(segons l' Everyman anglès, 1911), Elektra (segons Sòfocles, 1905 )--, el teatre 
de Hofmannsthal cé com a finalitat descobrir on és possible una sortida a 
l'existència. Per això, utilitza una sàvia decantació lírica dels sentiments, el 
sentit contemplaciu del temps que passa, que analitza segons els seus valors 
profunds i formals, psicològics i musicals. La seva feblesa intrínseca l'impe
deix, però, una presa de possessió independent i lliure. l, sigui com vulgui, 
hi ha la pressió de les forces històriques i els sofriments, davant els quals la 
recerca serena, els esforços per assolir l'ultima ratio, prenen el sabor d'una 
ironia involuntària. 

A la segona part de la seva vida, després d'un llarg parèntesi consagrat al 
teatre líric, H ofmannsthal va tornar al teatre literari amb les comèdies Der 
Schwierige (El difícil, 1918) i Der Unbe.itech/iche(L'incorrupcible, 1922), dos 
elegants quadres del món vienès, cal i com havia sobreviscura la tem pesca de 
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la guerra. Un món de tendresa i de delicadesa poètica, on es dóna primacia 
absoluta al sentiment, expresac amb una frescor melodiosa i sovint amb un 
cert somriure, subtil i desprès. 

Panizza 

A finals del segle X IX, al temps que Wedekind començava (i això no és 
casualitat), Oskar Panizza ( 185 3-1921), un personatge singular, va escriure 
un poema dramàtic ple d'imaginació: Das Liebe.r Konzil (El concili d'amor, 
1895) «tragèdia celesc en cinc actes». La publicació d 'aquesra obra va valdre 
al seu autor un any de presó. Obsessionat per les religions (el seu pare era 
catòlic i la seva mare hugonot), odiava el catolicisme-per una transferència 
fàcil de comprendre-, i es va proposar de combatre'l per l'escàndol. Més 
card, començarà a odiar Guillem II, després París -<>n s'havia refugiat. Els 
seus béns d'Alemanya li van ser confiscats i el van tancar a un asil d'alienats, 
on va morir. 

El concili d'amor constitueix un cas absolutament a part. No ha escar 
descobert i representat fins fa poc temps. La hipocresia general ha considerar 
el seu autor com un blasfem i, encara avui, la mencalicac correm el considera 
sota aquest angle. Però si es pensa en la manera que el teatre grec va 
desacraliczar les divinitats de l'Olimp, tanc en les comèdies com en els 
poemesheroico-còmics,es pocconscararque Panizza no va fer més que seguir 
aquesta vena, que consisteix a representar el que és diví amb aparences 
humanes, amb coces les febleses i vanitats característiques dels humans. 

Aquí, la cort celestial està representada pel Pare Etern, per la Verge i per 
Déu Fill. Som a l'any 1495. El papa Borja portava a terme, amb coca la 
serenitat d'esperit, les activitats orgiàstiques que, passades a la història, han 
fet d'ell el símbol de la depravació. (Probablement no va fer més coses que 
d'altres, pero es coneixen les seves fetes gràcies, o per culpa, del seu mestre 
de cerimònies, Mgr Burckard, maníac de les memòries.) 

La corc celestial s'irrita molc per les infàmies del seu Vicari. Seguint el 
consell de Satanàs, la corc celestial decideix enviara la cerra un càstig terrible 
soca l'aspecte d'una dona molt bella, mig nua, que infectarà roca la cort 
vaticana de sífilis, aquell famós mal francès (o napolità) que va fer sensació a 
l'època. Aquest breu resum de la trama és suficient per fer comprendre que 
els efectes còmics deuen ser irresistibles i desconcertants; sense que, per això, 
l'autor renegui d'un cert misticisme. Cal afegir-hi un retrat paròdic i 
insultant dels personatges divins: el Pare és un vell paràs, la Verge és la puta 
per excel·lència, i Jesús és un pobre imbècil. L'únic ésser respectable és, «la 
Dona», personificació de la sífilis, noia de costums ben lliures. 
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Cal dir que Panizza, en aquells moments, ja patia el contagi, i va ser 
aquesta malaltia que el va portar a la follia, com li havia passar a Nierzsche 
alguns anys abans. Sense experiència escènica directa, Panizza renia un 
instint que li va permerre de donar a l'obra una teatralitat vigorosa. Les 
evocacions alsaranisme, de moda en aquella època (perexempleen Swinburne 
i en el mateix Wedekind),sónevidenrs. Però el que sorprèn i el que subsisteix 
amb el remps és l'humor subversiu. El caràcrer excepcional de l'obra és 
precisament que transforma els mi tes en voga, ram en les creences populars 
com en la literatura, en polèmica sorollosa i espiritual on, més que la 
consciència, s'expressa la força de Ja personalitat que destrueix amb la revolta 
allò que l'havia oprimida. 

Potser la paròdia havia anar més lluny amb Aristòfanes o, a la Xina, amb 
Lag11erra de/J miros(ral com ens Ja presenta l'Òpera de Pequín). Però, en el seu 
gènere, és a dir, en relació al catolicisme, no té rival. I el que compra més és 
que l'esperit és fresc i agut. 

Wyspianski i el teatre polonès 

El poeta i dramarurg polonès Stanislaw Wyspianski ( 1869-1907) agafà els 
temes dels escriptors romàntics del seu país per operar un renovament de l'arr 
teatral en un sentit antinamralista, rehabilitant els seus aspectes al-lusius i 
poètics. També s'ocupà directament de tècniques d'escena, com a decorador 
i direcror. La seva visió monumental del reat re va impressionar molrel mareix 
Gordon Craig, que li va dedicar un número de Mask. 

Aquesta visió es va conc re rar en una sèrie d'es pec rades que va muntar, com 
Dziady, i els drames que va escriure, el millor dels quals fou W m /e (Les noces, 
1901). Els caràcrers, molts dibuixats, recorden els titelles populars, anomenats 
szopka. Els remes i les intrigues provenen, al principi, de Maeterlinck, per 
desenvolupar, a continuació, remes legendaris, parriòrics o imaginaris, que 
donen a l'obra un gran vigor dramàric i, sobretot, aquesta atmosfera 
visionària, d'impuls col·lectiu, que les tradicions culturals i populars havien 
transmès a Wyspianski. 

Sedzi(JUJie (Els jurges, 1907), obra d'ambient jueu, és més realista, però 
igualment tensa i dramàtica fins al crir, a la lamentació i al desesper. 

Es por dir de Wyspianski que tot el moviment teatral polonès s'ha inspirat 
en ell, per la grandiositat de les seves vistes i del seu poder de representar. 
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El teatre jueu 

Entre les singulars tradicions místiques i culturals que van néixer en el si 
de grups israelites, estableres a diversos pums de Polònia i que parlaven 
yiddish, es va desenvolupar un teatre jueu durant la primera postguerra, 
present a Varsòvia i a Moscou. El repertori s'inspirava sobrecor en la vida 
quotidiana i en Ja mística hasJidim dels pobles. 

Dibbouk(l920),deShalom Anski (1863-1920), va reni runa gran nororietat 
gràcies a la interpretació de Hannah Rovina i a la direcció de Vakhrangov, 
al rearre Habima de Moscou; aquest direcror va realitzar un espectacle 
inspirar en practicar una tècnica de recitatiu que desembocava en el cant 
improvisar. El text-lineal i essencial- revela Ja vida interior complexa de 
les comunitats jueves i la seva concepció de l'existència; això, a través del 
drama de Lea, la malaurada heroina posseïda per l'ànima errant (dibbo11k) de 
qui havia estat el seu amam. 

Companyies i reperrori -variar però sempre típic-van rrobar,després, 
mitjans de representació en el nou Estat d'Israel. Es van obrir diversos 
horitzons, tant en el quadre bíblic com en el dels nous problemes, que la 
reunió de les comunicats esparses pel món plantejaven. 

Entre elsaurors, Moshe Shaimir és el més conegut i el més fecund: Pana
vape/scamps ( 1948) ofereix una crònica sobre la situació històrica presa al viu, 
amb roc el que té de patètica. 

El renovament del teatre espanyol 

Les generacions intel -lectuals d'aquest segle, a Espanya, han hagut d'afrontar 
la vida d 'una nació que les circumstàncies històriques, causades per una greu 
penúria dels béns de producció, deixaven en un escar de postració política i 
moral profunda. Per la seva parc, els intel·lectuals espanyols han intentat roc 
el que era possible per porcar el seu país pel camí de la llibertar i del progrés. 
La història explicarà quins han escar els errors comesos. Aquí basca recordar 
la importància del teatre enmig de cals esdeveniments. 

El gust per escar en les diverses formes literàries, segons l'ocasió i la 
inspiració, és característic de la literatura moderna. L'autor jove té una 
predilecció pel lirisme, després es concentra en la narració, que és, en cerca 
manera, el gènere més estès; finalment, al límit de la maduresa, afronta 
l'experiència ceacral, que hauria de consagrar-lo. 

Sovint passa, però, que els resultats d 'aquesta darrera cempcaciva no són 
parcicularmenr brillants i signifiquen, com a molt, la traducció de la 
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personalicac de l'escriptor en termes escentcs, el descobriment de noves 
fórmules, capaces d'enquadrar l'univers de l'escriptor. Però el fer existeix, i 
és ric en conseqüències. Entre els escriptors moderns, ben pocs són l'excepció 
d'aquesta regla. Gide, Roger Marrin du Gard, Paul Valéry, Rilke, Thomas 
Mann, Gercrude Stein, T.S. Elioc, Hemingway, Essenin, Babel, cocs van 
porcar l'eloqüència a les bambalines, encara que fos només provisionalment 
(només T.S. Elioc hi va continuar). 

És el mateix que va passar amb Miguel de Unamuno i Azorín, amb els 
germans Machado i Valle-Inclan, amb Ramón Gómez de la Sema, Rafael 
Albertí i també amb García Lorca. El públic els va acollir, en general, amb 
fredor, perquè tenia clares predileccions pels germans Quintero i per Jacinto 
Benavente. 

Alhoraqueaquesca producciódramàtica,s'hi vadesenvolupar un moviment 
que volia donar nova vida a l'organisme teatral dins el quadre de la sociecac. 
Hi va haver, per exemple, el camió de «La Barraca», que García Lorca i un 
grup d'estudiants duien a les províncies més aïllades per fer conèixer a la gent 
els clàssics espanyols: Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina. 
A partir del 1931, això fou soscinguc pel govern republicà. 

La producció dramàtica espanyola d'aquest segle, si vol descriure i definir 
l'ambient ciutadà i culcivac per introduir-hi les seves conclusions semi
sentimentals, semi-racionals, avui dia sembla llunyana, menor, relegada a la 
bufoneria i a l'aforisme. Al contrari, quan pren la vida de les poblacions 
miserables del camp per tema, amb les seves supersticions, amors i impulsos 
(i això, entre les dificulcacs i els obstacles sempre en augment, fins a l 'explosió 
de la Guerra Civil), aleshores el drama sembla expressar la trobada de la 
facalicac i el misteri. L'home, en concacce amb la natura i cenint en compte 
la pròpia naturalesa, viu entre el corporal i el sobrenatural, en la passió i en 
l'intercanvi ecern entre el ser i el cenir. 

Ramón María del Valle-Inclan (1866-1936), un gentilhome impetuós i 
generós, un escriptor de grans recursos i de forma rebuscada, frega els pitjors 
esculls de la literatura. Va sobre la corda fluixa, però gairebé sempre 
aconsegueix mantenir-se en equilibri. La seva Espanya sembla, de vegades, 
embolicar-se en un folklorisme dannuncià. Però un accent més viu, un crec 
dramàtic brillam, donen al seu discurs lacapaci tac de penetraren profunditat. 
La ironia amarga de Valle-Inclan (ironia que no acaba quan els personatges, 
inevitablement, van del còmic al tràgic) parteix d'una visió altiva i inhu
mana, separada del seu objecte. Però ve un comb brusc i revela una 
participació inesperada, un dolor reti ng u e. Laconscrucc iódramàtica s'articula 
segons una estructura únicament poètica, d'epopeia. No obstant això, cé 
nusos i progressions que li donen una dinàmica ceacral de caràcter coral i 
obert. En aquest sentit,Divinas palabras (1920) i útces debohemia(l 920) cenen 
poders de sortilegi per expressar l'ardor secret d'un món al marge que es 
consumeix. 
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A Los C11emos de D011 Friolera (1921), el somriure sarcàstic dissimula la lluita 
contra els prejudicis i l'esclavatge, contra la crueltat estúpida de l'honor. Al 
fons de cot es troba la tristesa severa del gentilhome. 

LaMarq1maRosali11da( 1913) recrea un segle XVIII de fantasia, que sembla 
inspirar en els dibuixos de majòlica. Els personarges representen un grup 
d'improvisadors i una con amb les seves figures rípiques. La intriga, 
totalment imaginària i idíl·lica, té el ro de les Fêtes galanteI de Verlaine. És 
un brodat delicat amb morius rococó. 

Federico García Lorca (1899-1936) intenta amb molta coherència el pas 
de la poesia al drama. l això en les seves diverses direccions, queconsrirueixen 
un conjunt complex. La seva vida i la seva obra formen una trama de 
contrascos i contradiccions cridaneres, que ell intentarà resoldre sense 
aconseguir-ho. Des del principi, i posant a part cercs vernissos lireraris, la seva 
personalitat és fora del temps; no té ni el sentit ni el sentiment de la seva 
època, que se li escapa constantment amb l'impuls del propi temperament; 
un temperament que ho amara coc en una mena de llac sensual on aviat es 
perd l'orientació. 

D'altra banda, aquesta solitud té el valor d'un símptoma. El mateix es pot 
dir de les seves referències constants -cant en la temàtica dels poemes i de 
les obres com en les cadències formals- a la natura i a les rradicions del seu 
poble. La seva aprehensió és patètica, per bé que sempre l'articula sobre un 
joc violent i sobre un «humorisme» en sordina. El sentit tràgic de l'espanyol, 
la seva angoixa, tor el que fa el Cid com Don Quixot, prenen el caire d'una 
malenconia a la qual manca la força de desesperar-se. Lorca s'abandona al curs 
natural de les coses per sentimentalisme: «El teatre necessita personarges que 
apareguin en escena vestits de poesia, i que alhora mostrin els ossos i la sang. 
Han de ser tan humans, ran tràgics, lligats a la vida i a !'avui amb tal força, 
que arribin a revelar-ne les tradicions, a fer-ne comprendre els dolors, a fer 
pujar als llavis el valor dels mocs, carregats de passió i de nàusea. » 

Aleshores la contradicció es tradueix en un confliccedeclarar, cl 'altra banda 
previsible, entre el fons naturalista de la seva inspiració i la fom1a memis 
lirerària, que va del simbolismealsurrealisme. Conflicceentre les impressions 
i l'expressió, entre la matèria camperola insrintiva i els modes propis a 
l'evolució poètica de l 'època, que tenien un origen racional, rigorós. Lorca es 
va trobar en la situació d'abraçar un arc poètic que no era el seu i de modelar
hi una matèria que li era estranya. La visió ardent ---que no serà mai una 
transposició- dels pobles i de les p lanícies àrides, una sexualitat de forces 
intactes que afegeix la vida a la vida, són unes veritats que el seu estil no es 
suficient per definir. En realitat, Lorca és un «estranger», en el sentit de la 
novel·la de Camus; estranger a les raons de l'existència (i la seva mon es 
reflecteix com un mirall en l'anàlisi que fa Camus de la morc del seu 
esrranger). L'esperir de revolta i de proresta que omple les acrituds dels 
homes, de vegades fins i coc amb precexcos fútils, apareix molt rarament en 
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Lorca; aquest esperi e, en Lorca, és reprimir per una mena de facalicac, per la 
contemplació. 

Aquesta sèrie de conflictes interiors i exreriors, i aquesta confluència 
desordenada dels elements vitals més diversos, es troben i repercuteixen 
nacuralmenc en la composició de les seves obres; això cant en la poesia i en el 
drama. Però la poesia té més incensirac i és més espontània. D'alera banda, en 
cadascuna de les seves produccions, el poètic i el dramàtic hi són sempre 
presencs. 

L'any 1920, Lorca va fer un primer assaig en teatre, El maleficio de la ma
riposa; obeïaa una inspiració purament poècica, amb la fi na li rac de donar més 
amplitud al a seva imaginació. Probable mene va ser l 'exemple de l'avantguar
da parisenca que li va fer encreveure aquesta possibilicar. Ho va incencar amb 
un esperit d'al-l~goria arcadiana (on els animals fan el paper dels pascors), en 
nom d'un amor impossible. 

No va ser fins a ser anys més tard, i probablement com a conseqüència de 
la seva amis rar amb lagranaccriu Margarida Xirgu, que va abordar novament 
l'escena amb Mariana Pineda, «romanç popular en tres estampes». Aquesta 
vegada retorna les formes cradicionals,al teatre del segle XIX, molt poc temps 
després dels fers històrics que evoca l'obra. La intriga recorda, en substància, 
la de La Tosca de Satdou. L'heroina s'enfronta a un governador d'aspecte 
sinistre i de sencimencs impurs, per salvar l'home que es rima i que lluita per 
la llibertar. Nacuralment,laprogressiódramàticano és rancadacom ala Tosca. 
Al concrari, aquí el lirisme i les imatges són escampades a mans plenes, 
sobrecor quan Lorca evoca els gravats i les cançons populars, que abunden a 
l'època de lluica contra la tirania. El sentiment de llibertar i l'amor es fan eco 
en una melodia de la qual la construcció dramàtica n'és només el pretext. 

Encre 1930 i 1932 Lorca va escriure una sèrie d'obres on el color i la passió 
són consrancmenc temptades per una vena humorística, d'una reacralirac 
escrecamenc lligada al món que representa. La zapatera prodigiosa és una 
«farsa» violenta, on la gelosia cé un aspecte paradoxal i frenètic. Amor de do11 
Perlimplí11 ro11 Belisa en su jardí11 mostra un marit vell, d'una gelosia ran 
obsessiva, que l'home indueix la seva dona a enganyar-lo amb ell mateix, 
disfressar d'enamorar romàntic que passa per sora de la finestra de la dona i 
li fa arribar uns missatges apassionats. En veure's traït, Don Perlimplín se 
suïcida per excés d'amor. Aquí, elpdthos de l'honor guanya la burla. L'amor 
envaeix l'esperit i acaba per destruir-lo. Els quatre quadres pincen aquesta 
odissea en rocs lleugers; la tècnica és sincètica, lleugera i al·lusiva, i la 
representació assoleix l 'essencial (mene re que, abans, es perdia en imatges i 
no aconseguia forjar-se una unitat d'expressió). El retablillo de do11 Cristóbal, 
farsa per a tirelles, reprèn els remes eròtics amb una alegria descarada i 
agressiva. 

L'any 1933, Lorca fa representar Bodas de sa11gre, la primera de les seves 
obres que va entrar als teatres regulars, a Espanya i a l'estranger. En aquesta 
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obra, hi combina elements folklòrics i un naturalisme sobrecarregat, però 
que desemboca sovint en una simbologia de fons místic. Hi desplega una 
força i una espessor teatral que, no obstant això, acaben per dissipar-se en 
aparicions fantàstiques. Evidentment, Lorca cultiva l'ambició de mirar a 
contrallum l 'esperit del seu país dins aquest mirall ran p le de figures. L'amor 
i l'honor hi tenen una part preponderant, com és tradició en el teatre espanyol. 
D'altra banda, hi ha uns certs grinyols en l'abundància de motius locals i 
europeus, culturals i realistes, que es noten millor quan sortim de la sorpresa 
que causa el conjunt. 

frmia (1934) és la tragèdia de l'esterilitat. Lorca n'exposa el tema 
mitjançant el lirisme mitòman de l'heroina, per arribar a una visió directa 
del seu sofriment, a l'estremiment d'una sexualitat que no dóna fruits. 
Aquesta vegada la intensitat dramàntica no es dispersa. 

Doña Rosita la soltera o ei ienguaje de las flores ( 193 5 ), «poema de la ei ucat 
de Granada, l'any 1900, dividit en diversos jardins, amb escenes de dansa i 
de cançons», mira de reconstruir un ambient i de definir un personatge 
femení que entristeix un lent crepuscle. Els rocs decolor fan la representació 
concreta, en la descripció d'una evolució psicològica gradual. Per diverses 
raons, aquesta obra i la precedent, marquen un progrés en el camí que fa 
l'autor per assolir una dramatúrgia personal. 

El 1936, en l'epíleg tràgic de la seva vida, Lorca va escriure La casa de 
Bernarda Alba. Aquí aborda un rema en el qual atmosferes i personatges es 
barregen en una representació que permet copsar el drama d'Espanya, un 
drama encara actual avui en dia. La vella Bernarda Alba segrescra a casa seva 
les seves nombroses filles, que aspiren a la llibertat i a l'amor. Un món 
endarrerit les ofega, apaga les seves aspiracions i reprimeix els seus desigs. 
Només Adela aconsegueix fugir de la vigilància i cedeix a un jove que rondava 
pels voltants de la casa i que somiava una de les germanes. L'home s'abat sobre 
la casa, però Bernarda Alba no es dóna per vençuda. Davant el deshonor, la 
dona condemna portes i finestres, fa de la casa una romba on morirà voltada 
de les filles. Dins el tancat, la sensualitat s'exaspera fins a esdevenir furiosa, 
i amb el pretext de fer-la callar, la pràctica religiosa acaba per suscitar-la i 
atiar-la. 

El personatge de Bernarda, imperiosa i neuròtica, representa l'estructura 
pesant i opriment de l'Espanya feudal. No és un personatge nou en relació a 
la tradició literària, però sí que ho és en el quadre d'aquest vast paral·lelisme 
històric. Carrega en la seva sang unes toxines de les quals serà víctima. Gràcies 
a l'encís que, malgrat rot, encara desprèn, gràcies al malefici de la seva 
autoritat i al seu art d'explotar les psicologies, aconsegueix de transmetre 
les toxines a coc el seu cercle familiar; és una maternitat que acaba per nodrir
se dels seus propis fruí es. 

Aquesta vegada, Lorca renuncia a coc embelliment decoratiu, té un 
llenguatge directe i sobri, quotidià, en el sentit més estricte del terme, i és 
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precisament aquesta simplicitat que deixa veure l'acció tràgica. La construc
ció dramàtica segueix les regles tradicionals del drama burgès del segleXIX, 
com si Lorca hagués tingut por, si hi renunciava, de perdre el que tenia la 
intenció d'expressar, i com si hagués volgut assegurar-se de la solidesa de 
l'instrument teatral, corrent el risc de limitar els horitzoncs. Així va 
aconseguir dominar el drama, pintar el destí de l'ésser d'un poble; i, veient
lo doblegat sota la tirania, no li va reconèixer més que una cruesa elemental. 

Así que posen cinco años (1931) es descobreix una experiència singular, de 
caràcterclaramenc simbolista i surrealista. Aquesta obra no va ser representada 
fins després de la mort de Lorca. Alguns dels motius varen ser represos a les 
seves obres ulteriors. Escrita durant unaestadadeLorca a Nova York, aquesta 
obra intenta traduir i transposar poèticament algunes de les seves reaccions 
davant una civilització que el desconcertava. 

Durant els darrers anys de la seva vida, Lorca va consagrar una bona part 
de la seva activitat a dirigir un teatre universitari, que va agafar el nom de 
«La Barraca». L'empresa va seguir una certa regularitat des de 1931 a 1935, 
a la vetlla de la Guerra Civil. Com els Copiaux, els universitaris madrilenys 
dels quals Lorca era el realitzador i director, disposaven d'un camió i anaven 
de poble en poble a representar els clàssics del «Siglo de Oro». Si els teatres 
no els volien, eren els hostes de les Cases del Poble. Ningú no cobrava i sovint 
no es venien entrades. Les despeses estrictament indispensables eren pagades 
per una organització cultural de la República. És evident que la iniciativa no 
va tenir continuació a Espanya. Però els seus principis s'estengueren a tot un 
moviment, comú amb el teatre europeu d'aquells temps, que intentava posar 
en escena la seva pobresa. 

Aquests vinc-i-cinc anys darrers, a Espanya no hi han mancat autors 
dramàtics independents de la ideologia oficial. Per exemple, Antonio Buero 
Vallejo o AlfonsoSastre. D'aquest darrer,Lacornada (196 l)és un drama breu 
i intens,nodrit de veritats psicològiques subtils, sobre el mitjà tradicional de 
la corrida. 

Manuel de Pedrolo afronta temes actuals amb un esperit més viu i més 
innovador. No obstant, aquesta producció queda circumscrita, menor. 

Molt interessants són les obres d'esperit revolucionari, o inspirades en 
Lorca, de Rafael Alberti ( 1902). Cantata de los héroes y la fraternidat de los 
pueblos (1938), De un momento a otro (1938), El trébol florid;¡ (1940), El adefesio 
(1950), Noche de guerra en el Museo del Prae/;¡ (1955), i en particular els seus 
monòlegs dramàtics, obres poètiques d'on sorgeix una imaginació rica de 
personatges, de sentiments, de colors. 

També cal parlar de Fernando Arrabal (1933), d'origen espanyol però que 
escriu en francès, un francès de vegades sumari, pròxim al francès que es parla 
en els mitjans internacionals, però ben adaptat a l'escenari. 

Arrabal està en la línia dels seus predecessors, però introdueix un esperit 
on es retroben fàcilmencels temes típicament ibèrics,goyescos. Els personatges 
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són simbòlics, les trames només tenen un cerna, i aquest cerna persisteix a cada 
obra a través de variacions imprevisibles però no heterogènies. En les seves 
obres, que actualment tenen un públic important, el quadre realista hi cé cada 
cop més pes. L'autor crac ta un jocabscracceo irreal quant a les situacions, però 
concret quant als sentiments. Dos cermes caracteritzen Arrabal i, no obstam 
això, el lliguen indissolublemenc als escripcorsde la cerra natal: el delpaniq11e, 
que concerneix el contingut, i el del cérémonia!, que concerneix la forma. Els 
modes d 'expressió canvien, els personatges carn bé, però Arrabal no se separa 
d'aquestes dues normes, de les quals explota les diferents po_ssibilitacs hi 
queda, però, dins l 'ambient hiscòricamen e típic dels seus orígens (anarquisme 
i misticisme, de vegades blasfemacori, com Buñuel). 

A la base de la seva inspiració hem de situar una sèrie de circumstàncies 
de la seva vida. Tres anys després de nat, el 1936, la mare denuncia el pare 
als franquisces; l'empresonen, el torturen, el fan tancar a un hospital 
psiquiàtric on es perd la seva petja. La mare educa el fill en el conformisme 
més evident: Déu, família, pàtria. Inevicablemenc, des de l'adolescència, 
Arrabal es revolta i se separa d'aquesta matriu ignominiosa. Però no ho poc 
fer completament. Com en Buñuel, subsisteix en ell un odi que no poc passar 
sense el seu objecte. L'odi deforma, fa néixer el monstruós, com en Valle
Inclan. Del monstruós neixen el ritus (l'exorcisme) i el blasfem, la relació 
sado-massoquisca entre la víctima i el botxí, encre la innocència i la falca 
assumida voluncàriamenc. 

Totes les primeres obres d'Arrabal surten a la llum en anys d'hospital i de 
sanatori. Són condicionades per les visions i els fets que les enquadren, però 
tranfigurades per personatges patètics. 

Fando et Lis (1955) és la seva primera obra importam, i potser laque posa 
les bases del seu discurs ulterior. Crea una relació sado-massoquisca entre els 
dos herois, relació que arriba a l'anihilació de la víct ima, la cendra Lis. 
L'atmosfera és sòrdida, els sentiments brutals, fins i coc en els altres 
personatges, darrers hereus dels pícaros, que persegueixen una finalicac 
inaccessible: perpetuar la seva vida de romaniche!. Els dos actes evoquen 
clarament l'existència ideal que Arrabal es proposa. 

Orairon (Oració, 1957) satiritza la impossibilitat de l'oració malgrat les 
millors intencions, i l'absurditat de la pràctica religiosa, en el catolicisme. LeJ 
Deux 6011rrea11.~ (Els dos botxins, 1956) té un origen autobiogràfic directe: 
una mare, mamis religiosa, devora el seu marit i obliga els fills a adorar-la. 

La Cimetière des voit11res (El cementiri de cotxes, 1957) marca un gir. 
Arrabal abandona el drama de la seva naturalesa i la seva història per creau 
un univers imaginari que t ingui les seves lleis característiques. Una petita 
comunicat s'instal·la a un cementiri de cotxes, on viu al seu aire. Però hi ha 
una amenaça constant: d'un moment a l'altre, la policia poc irrompre-hi i 
instaurar la persecució. O poc crear provocadors i espies. El paradís terrenal 
escà conscancmenc investit de l'esperit del mal, és a dir, per les estructures 
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jeràrquiques i religioses de l'estat. (Una vegada més, es veu que, en la ins
piració espanyola, l'anarquisme té rels profundes i motivades.) 

Els anys següents, Arrabal pren contacre amb una certa cultura europea, 
i hi posa molt d'afecte. 

A G11ernica (1959), l'horror de la Guerra Civil s'expressa per l'evocació de 
Picasso, que la literatura explota una vegada més. A Le Labyrinthe (El labe
rint, 1956) l'esperit és kafkià però s'obre una sortida, la de les relacions 
directes que s' instauren entre els individus. Le Tric-ycle (El tricicle, 1953) i 
La Bic-yclem d11 Condamné(La bicicleta del condemnat, 1959) proposen un joc 
més abstracte seguint l'esquema de l'opressió que fa impotent: és un conflicte 
de símbols. Concert dam 1moe11/(Concecr dins un ou, 1958)és només abstracció, 
és un joc sobre la teatralitat. Cérémonie po11r rm Noir assassiné (Cerimònia per 
a un negre assassinat, 1956) entra en la polèmica concreta partint de per
sonatges que volen sobretot donar-se a conèixer, exhibir-se, i arriben a un 
show homicida. Aquestes dues obres són dos moments distints d'una mateixa 
dialèctica. Piq11e-niq11e en campagne (Pic-nie al camp, 1952) sembla voler, 
igual que Adamov, definir la naturalesa del moviment històric fixant-lo en 
«mascares». 

La fase següent de la dramatúrgia d'Arrabal rendeix a definir Ja naturalesa 
profunda del seu teatre, que adquireix plena autonomia, agafa el nom de 
«panique» i esdefineixcom a ritus i com a cerimonial, d'un caràcter laic nou, 
on s'examina l'horror del sentiment amorós, tal com el veu Arrabal. És un 
ceacre que vol ser, sobretot, una «cerimònia», una· «festa», que barreja el 
sacríleg i el sagrat, l'erotisme i el misticisme, la «mise a morc» i l'exaltació 
de la vida. «Somio un teatre on l'humor i la poesia, la fascinació i el pànic seran 
una sola cosa. El ritus teatral es convertirà, aleshores, en una operarmmdi, com 
els fantasmes de Don Quijote, els malsons d'Alícia al país de les meravelles, 
el deliri de K, i els pensaments humanoides que freqüentarien les nits d'una 
màquina IBM.» 

Le Couronnement i Le Grand Cérémonial (La coronació i El gran cerimonial) 
rendeixen a encarnar aquest model ideal , com si es tractés de transmetre'n un 
exemplar perfeccionat, definitiu. És per això que les dues obres evolucionen 
en un mateix pla, segueixen el mateixos procediments, presenten els mateixos 
personatges i acompleixen la idea que l'autor té del teatre. 

A Le Couronnement (1964), Arrabal posa en evidència el mite que elabora: 
la coronació del seu heroi desprès de conèixer (en els dos sentits del terme) una 
cosa que es pot anomenar J' etern femení, o sigui una figuració ideal de la dona. 
El cerimonial es desenvolupa progressivament cap a l'establiment de la seva 
ritualitat, que s'elabora a partir de l'alliberament del fill que s'escapa dels 
pares, de la relació sàdica amb la dona, del combat ininterromput entre dos 
lluitadors --que constitueix el tel6 de fons d 'una situació essencialment 
immòbil, encara que la recorrin els calfreds més diversos, com són els de 
l'assassinat i el del somni. 
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Le Gra11d Cérémo11ial (1965) és completament oníric. És, potser, l'obra 
més compacta i més cabdald' Arrabal. És, també, unpsicodramaautobiogràfic 
prou ben definit. L'heroi és un monstre, un geperut anomena e Cavanosa, que 
només obeeix una única pulsió, posseir i destruir totes les dones que troba. 
Pareix un sentiment d'inferioritat, però això no l'atura, acarona i fustiga les 
nines grans, després tortura la mare i la fa torturar per la bella Si!. J quan ha 
tortura e Si!, e roba en Lis la criatura que encadenarà i amb la qual errarà d'un 
país a un altre, i la fa un objecte de sadisme id'exhibicionisme(la continuació 
la trobem a Fa11do et Lis). Així, la relació sado-massoquista és l'única font de 
la felicitat. Aquesta obra central és el pivot de tota la producció d' Arrabal, 
n'és la base i desenvolupa una dada determinant de la psique. 

L'any 1967, amb L'Architecte et /'Empere11r d'Assyrie (L'arquitecte i 
l'emperador d'Assíria), tendeix a aclarir-se un conflicte entre l'esperit i la 
naturalesa, visc en tores les seves fases, con amb un prisma, a través d'una sèrie 
de transvesciments expressius. Aquí, Arrabal objectiva les seves experiències 
separant-les de la seva persona i traduint-les en un joc dialèctic brillant, on 
els seus personatges es persegueixen, es fereixen, s'abracen, en el decurs d'una 
acció del tot imprevista. L'obra juga amb el plaer i amb l'emoció que donen 
certes audàcies de virtuós. Un procés grotesc que acaba amb la condemna a 
mort de l'emperador, que ha macat la seva dona. Com és executada la 
sentència? Segons la voluntat del mateix condemnat, oferint-se com a àpat 
a l'arquitecte que l'ha jutjat, i així les dues personalitat s'uneixen en una de 
sola, segons el vell mite que s'ha transmès del culte dels ancestres a 
l'eucaristia. Una vegada més, blasfem, pedra de coc del seu món visionari. 
Con va dir Alain Schifi:es, tenim un cerimonial polimorf i circular, que 
s'encarna en dos personatges ben reals. 

D'alera banda, Arrabal sempre és temptat de recordar la realitat accual, 
com a Cérbno11iepo11run NoiraJJaJsi11é o com a L'Auroreen ro11geet noir(L'aurora 
roja i negra, l 969), inspirada pels esdeveniments de París, el maig de l 968. 
Latemptaciódeseguiraquestarecercad'acrualitac,mésomenysautobiogràfica, 
sosté la temptativa de crear un ritus etern, un cerimonial per repetir 
indefinidament. Aquesta cempcaciva s'expressa per una sèrie de visions que 
ara han pres una fisonomia clara i que ens donen un retrac del natural del 
nostre escac d'ànim present, força semblant. 

L'any 1967, durant una estada a Madrid, Arrabal va ser denunciat per un 
provocador i empresonat. A la presó, va tenir la força d'escriure la seva obra 
potser més rica, Lejardi11 des Délim, (El jardí de les delícies) on resumeix 
poderosament el sentit i l'orientació de la seva dramatúrgia. J no només així, 
sinó que l'aclareix. La innocència, simbolitzada per una actriu cèlebre, Lais, 
és torbada per la violència sàdica, primitiva, simiesca, com ho havia escac a 
la seva joventut. En el drama s'entrecreuen el passat, el present i l'entrevista 
televisada que dilucida la situació actual. En un passat llunyà, Lais tenia una 
amiga, Miharca, que va ser escorxada i morra, una forma de sacrifici ritual 
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que, avui en dia, sembla necessari per lliurar-se de la brutalitat. La brucalicac 
serà vençuda quan Laïs es rancarà dins un ou amb l'home primitiu que la 
corrura; i, finalment, aconseguirà fer-li abandonar la rudesa sàdica i porcar
lo a la comprensió humana. L'ou s'enlaira cap al paradís rerrenal, com en el 
quadre de Bosch, i engendrarà una nova humanitat. 

L'alegoria d' Arrabal quedaria en les intencions si els personatges no 
tinguessin fusta humana. Però en tenen, gràcies a un alè poderós de realisme 
goyllic, que els fa travessar l'infern i un seguir de malsons, decapricho1dels quals 
només el seny i l'experiència els podran alliberar, com s'allibera l'acrriu Laïs, 
l'acrriu que arriba al cim del seu arc. Això podria ser un quadre de gènere, on 
les consciències i la naruralesa dels instints serien posades al descobert si els 
diversos plans -realista, al·legòric, de record (un convent de monges!), del 
present (la solirud al grau més alr)-- no es callessin i creessin una sèrie de 
perspecrives aclaridores entre la foscor que, després d'Arrabal, es lliura el 
reacre d 'avui: «És l'hora fecunda del renaixement, és el moment de la 
convulsió i del fàsric, del sol i del volcà. És l'instant del llamp i de 
l'enlluernament de les papallones. És el temps del cearre que viu al caire dels 
acres, de les contesracions i dels somnis. Vetlla fascinant.» 

El mite a la cultura anglosaxona 

T. S. Elior (1888-1965) croba una sortida natural a les seves concepcions 
cor rransformanr-les en acció dramàtica. La seva poesia havia agafar un caire 
èpic i culmina, en efecte, en i.A terra gallada, on va intentar resumir el desrí 
d'una civilització-la occidental-i entrar en una nova dimensió. L'oratori 
dramàtic The Rock (La roca, 1934) ofereix una perspectiva d'una societat 
íntimament cristiana que poc produir una comunicat basada en el treball, on 
els obrers de les fàbriques, en adquirir una nova consciència, esdevindrien els 
obrers de la vinya del Senyor. i.A roca ve després d'un pascirx irònic de Milron, 
que Elior va titular Sweeney Ago11ÍJtllI (1932) i d'importants escudis crítics 
sobre el drama elisaberià. 

La síntesi d'aquestes experiències li permet de compondre M11rder in the 
Cathedra/ (Assassinat a la catedral, 1935). El llenguatge, d'alt valor poètic, 
no impedeix que l'acció dramàtica sigui ràpida i censa, ans el contrari, 
l 'estimula i la concentra. Els cors lírics de i.A roca aquí són cors dramàtics que 
giren entorn d'un proragonisca: Thomas Beckec, sane i màrrir per haver 
defensat els drers i l'autonomia de l'Església que, en el segle XII, s'indenti
ficaven amb els de l'esperit, contra el poder rem poral i envaïdor del rei Enric 
!I. 

Beckec afirma la llibercar de l'home davanr del poder, Enric no ho suporta 
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i l'any 1170 el fa assassinar per uns sicaris als esglaons de la Catedral de 
Canterbury. Elioc evoca la lluita i el martiri de Thomas Beckec amb un 
llenguatge ple d'imatges, obert a la complexi cat de l'existència. Mitjançam 
el seu heroi proclama el dret de l 'home a la llibertat interior i posa en qüestió 
la legitimitat del poder, els inscrumenrs dels quals disposa, la relació entre 
l 'espirirualicac i la remporalicac, entre la volunrac i la consciència. Exposa els 
grans conflicces que sorgeixen d'aquestes contradiccions al llarg de la hiscòria 
i la seva cransposició poètica fa present del passar. 

El sant Thomas mític d'Eliot experimenta en la seva carn el sacrifici 
d'amor al proïsme. Rerornac al seu arquebisbac després d'un llarg exili, 
Thomas és saludat per un cor de dones. Quacre cempcadors l'assalcen amb 
escratagemes grotesques. Però ell saluda els fidels i des de la seva càtedra, la 
nie de Nadal, porcadora de pau, els comunica la seva nova visió: una vegada 
més, la pau serà marcada pel segell del martiri. L'endemà és el dia consagrar 
a sane Esceve, el primer màrtir. Quatre cavallers alci us i cruels irrompen dins 
l'arquebisbat i, en presència de Becker, l'acusen de traïció per haver-se resistit 
a les imposicions del rei. El cor i els sacerdots porten Thomas cap a l'altar de 
la catedral perquè allí el protegeix la immunirar. Però Thomas no vol fugir; 
obre una gran portalada i s'ofereix en holocaust a les espases. Amb una 
comicitat involuntària, els assassins exposen al públic les seves raons banals. 
No semen la seva falca, ja n'hi ha prou que semin la necessitat de juscificar
se. Els sacerdots i el cor de dones -dones pobres de serfs i de jornalers
exalcen el seu Déu i la seva Església, en la glòria del martiri. 

A més de cinquanca anys de la seva creació, AssaHinat a la cated1-;z/ sembla 
una profecia que s'hagi enfangar després d'un recorregut inicial. Igualment, 
l'escil --<¡ue reprèn fidelment el camí de la cragèdia grega- no n:elimina 
coralment l'escòria, ni l'esteticisme d'aquest món que Elior condemna i al 
qual renuncia. Recórrer a la depuració d'amigues formes ideològiques i 
repressives ja no és un acre de criteri, és una parada instintiva contra la realitat 
amenaçam. Els principis i les imatges no condueixen necessàriament a 
conseqüències lògiques. Així, poden sorgir sospires: darrere la prosòdia, 
Claudel; darrere la puresa de visió espirirual, la renúncia als deures reals. No 
obstant això, no cal relegar a un segon pla el que compra més: l'impuls d'un 
pensamenc que té l'empremta de la fe i de la claredat, que es manifesta amb 
una eloqüència sòbria. 

Sobre la base de les seves experiències, T. S. Elioc elabora una teoria del 
drama en vers, considerada com el desenvolupament innovador de coca 
J 'activitat teatral que, altrament, seria destinada al naufragi. Per alera banda, 
en proposar la perspectiva redemptora d'un nova societat cristiana, Elior 
examina la societat cal com és avui dia, en el seu avançquocidià. r li posa una 
observació realista, decidit a no deixar escapar el secret de les ànimes, a agafar
lo en vida. Però neix un conflicte encre la matèria, tractada ran direccamenc, 
i la versificació. Elioc rerorna ales primeres temptatives poètiques, on feia una 
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mímesi irònica dels personatges i de les converses de saló. Però el pas és difí
cil. Els assumptes humans dels personatges haurien de ser presencants de 
manera que se'n tragués un judici moral sota les espècies del mite. A l'escenari 
el lligam no sempre s'aclareix, les finalitats del poeta no són prou evidents. 
D'aquí que no hi hagi un contacte directe entre l'escenari i la sala. 

Prosseguint la seva investigació sobre la «civilització cristiana» , Eliot es 
demana: si la família és al centre de Ja cradicióqueens sosté, quin sentit li hem 
d'atribuir perquè no s'enfonsi? A The Fami/y Rennion (Reunió de família, 
1939), el protagonista pren consciència de les seves responsabilicacsenvers la 
seva dona, que s'ha suïcidar tirant-se per la borda d'un transaclàntic. Encara 
que Henry no faci cap gest precís, se sent culpable del que ha passat en les 
seves intencions i el seu comportament. El remordiment no el deixarà mai. 

A TheCocktail Parly (La festa, 1949), obra que passa durant un còctel, Ce
li a fuig de l'amor, renuncia a l'home que esc i ma per seguir el seu destí, la seva 
missió espiritual. L'objecte del seu amor escà casat, per tant hi hauria falta. 
Celia no pot renunciar a la seva salvació. En el quadre d'una vida ordinària, 
familiar, entre els lligams que uneixen l'home i la dona, el que s'evidencia és 
la falta. Sentiment i deure acaben per eliminar-se l'un a l'altre. Eliot refà les 
etapes de la nostra civilització: des d'uns mi ces que veuen l'home perseguir 
per les Eumènides a causa de les faltes que no pot expiar, fins a l'elecció de 
l'amor diví, consumar en nom de Crisc. 

Amb TheCocktail Party Eliocfa una recerca lliure i aucònomaen un univers 
on subsisteix un cerc m isteri, on el sondeig és incert. Aquescaincercesa n'és, 
però, el sentit i, a poc a poc, el drama s'arriba a aclarir, i lliura alguns crecs 
de llum. El que s'hi reflecteix és la condició del destí humà, sia una resignació 
a la vida mediocre de cada dia on es pot trobar, amb cor, una cerca digni tac, 
sia i l'elecció d'una casca superior, amb el coratge que cal per al sacrifici d'un 
mateix. T. S. Elioc parceixvoluncàriamencde les situacions més banals i d'una 
classe social d'aspiracions manifescamenc mediocres, sense ideal, per elevar
se per damunt d'ella i per mosrrar la possibilitar de salvació de l'home. Com 
abans en les poesies líriques i en els poemes dramàtics, no vol advertir ni 
edificar, ni ensenyar, sinó oferir una matèria de reflexió, contribuir a l'esforç 
de la consciència present en cada espectador coc donant-li element de 
claredat. Dóna alguns exemples significatius de solucions, que l'obra aporta 
al ricme de la seva progressió dramàtica clàssica que mena a la catarsi final. 
Elioc ens porca a reflexionar sobre la diversitat i la complexi tac dels destins, 
menant-nos, com Virgili menava Dante, «vers una regió on aquest guia no 
podrà ajudar-nos més». 

A The Confidential Clerk (L'empleat de confiança, 1953) l'heroi renuncia 
a les satisfaccions de la vida terrenal que li eren ofertes per seguir el moviment 
profund que l'impulsa a trobar-se amb Déu, en el si d'una existència mediocre 
però lliure. No farà carrera, però, com a organisca modest, cada d ia podrà 
conèixer l'alegria d'apropar-se a la divinidac en la pregària i el recolliment. 
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Les temptatives de T. S. Elioc van trobar la culminació en el seu darrer 
drama, The Elder Sraresman (El gran home d'Estat, 1959). Al final d'una vida 
consagrada a la conquesta d'un èxit que només ha aconseguit en parc, lord 
Claverton medica sobre el passat. En l'anàlisi objectiva de gestos i d 'actes 
portats a terme (fins i coc d'aquells el record dels quals pertorba més la 
consciència) troba la claredat interior i la pau, cosa que no passava en la cursa 
panteixant de l'afirmació social i política. Els sobirans i els prínceps d'abans 
són substituïts pels homes polítics de primer rengle, els grans financers, els 
mili cars de més alta responsabilitat, és a dir, l'alta burgesia cul civada en la 
seva funció dirigent. A aquesta burgesia es consagren de coces bandes: 
Salaccou i Anouilh, Jean-Paul Sactre i T. S. Elioc, el mateix Btechr a qui, en 
el seu darrer període, va agradat sovint de furgar de manera satírica en Ja 
psicologia i la naturalesa dels grans responsables. 

En les obres precedents, T. S. Elioc intentavaaclarir el sentit de la vida dels 
personatges. El resultat era dubtós, potser perquè ell mateix no s'havia fet 
amb prouevidènciala pregunta sobre la naturalesa de la seva casca. A T he Elder 
Sraterman, el fruit de les seves reflexions madura en una exposició clara que 
vol descriure (amb l'objectivitat d'alguns drames històrics de Shakespeare) 
les qualitats i el drama de la classe dirigent anglesa, simbolitzada per un 
ministre retirat, assenyat i cansat. Alguns han fet una comparació directa 
d'aquesta obra amb les tragèdies de Sòfocles que tenen Èdip per heroi. No es 
poc negar que, en cert sentit, en queda l'escrucruca. Aquest gir sobrat dels 
remordiments quan l'heroi ha conegut el cim de la glòria, el seu assalt 
vindicatiu que arriba a causar la ruïna del personatge i després la seva 
purificació, el fet mateix de prendre la defensa de Ja simbiosi entre pare i fill, 
cot això pertany evidentment a Sòfocles. Però aquests motius només tenen un 
paper funcional. L'objectiu és diferent; descriure i intecpcetat la raó de sec de 
la classe dirigent anglesa en la seva acció política, seguint una diligència 
moral que és típica d'un cert utilitarisme; pet aconseguit exercir una acció 
política determinada i concreta, el mal és necessari en el secret del 
comportament; si no, l'acciómaceixaseria impossible. Naruralment, d'aquest 
mal es dóna compte a la consciència. Cal penedir-se'n, i així hom retrobarà 
la llibertat interior. D'aquesta manera, la religió i la moral són unes coartades 
excel·lents. Ara bé, com que aquescagesció era real en els 10,1s, l'obra d'Elioc 
té el mèrit de cocar de prop el seu món secret, les seves característiques 
històriques. 

Després d'haver somiat una societat teocràtica, Elioc va esdevenir el 
portaveu espiritual dels conservadors. L'obra segueix una progressió lineal, 
de vegades simplista, que fa intervenir la fatalitat, la nèmesi, la catarsi dins 
un destí actual, gairebé banal. 

La intenció de T. S. Elioc és indicar en què l'home és buit, glaçat, i on pot 
dirigir-se per donar vi cal icac a la seva acció. Amb quina fica sorgeixen l'amor 
i el sentiment de l'ànima per sec substituïts per les lleis de la lluita pec 
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l'existència, que han portat l'home fins aquí? Se' ls pot orientar; com se'ls pot 
alliberar de les veleïtats i les pulsions? T. S. Eliot sembla que tem percebre'n 
la veritable naturalesa, després d'haver posar al descobert l'aridesa dels éssers 
buits, dels «homes de paJJa». 

És natural que alguns esc r i prors americans, que consideren el seu paper en 
funció d'una elaboració ideològica i formal complexa, busquin el suport del 
mire. És el que ha determinar per a ells el pas de la poesia lírica a la poesia 
dramàtica: Robinson Jeffers ( 1887-1962) amb Medea i Archibald MacLeish 
(1892-1982) amb]. B. (és a dir,Job, 1958). 

L'intent de Robinson Jeffers, poeta d'epopeies naturals, no se separa gaire 
de l'original d'Eurípides, del qual proposa una versió que suprimeixi les 
referències religioses, teatralment moderna, que assoleixi un aprofundiment 
psicològic a la llum de la ciència ernològica i posada al dia en psicologia. 

Archibald MacLeish no va actuar diferentment amb el mite de Job, al qual 
hom escà d'acord en reconèixer un aire teatral (per bé que alguns atribueixen 
al poema bíblic una forma dramàtica). MacLeish reprèn el mite, cita 
directament i llargament l'original i el situa a la nostra època. En un ambient 
de circ, dos personatges clownescos presenten la història i, sovint, es 
transvesteixen de Déu o deSacanàs per comentar els esdeveniment amb frases 
enginyoses que es voldrien carregades de substància metafísica. L'artifici és 
present a tot arreu, per bé que no hi manca una certa força dramàtica 
transmesa directament pel personatge original. 

A Sud (1953), del franco-americà J ui ien Green (1900), l'atmosfera és la 
dels estats del sud quan esclata la Guerra de Secessió, l'any 1861. La guerra 
imminent i la qüestió de l'esclavatge són les converses entre els personatges. 
Green esbossa una pintura de caràcter i de medi: nord i sud, negres i blancs, 
noies per casar, pares i prerendents. Però no és coc això el que l'interessa. Li 
forneix unquadredel qual vol servir-se'n però,que li queda fonamentalment 
indiferent. L'esperit de l'autor s'expressa en el drama del protagonista, 
fulminat per l'aparició d'~n jove (semblant a un àngel), del qual s'enamora 
i devant de qui no troba alera salvació que la mort.Jean, el seu avi, havia vis
cut un drama semblant i havia intentat salvar-se tot destruint amb les seves 
mans l'objecte prohibit del seu desig. El nostre heroi -un lloctinent de 
l'exèrcit d'origen polonès-voldria repetir el gest i provoca en duel el seu 
estimat. Però davant l'espasa d'aquest, que li sembla venjadora com la de 
l'arcàngel, cedeix i es deixa macar. Amor i morc són romànticament unies per 
un lligam de naruralesa sexual, i pesen a sobre el pecat i la seva predestinació. 
Els personatges demanen a la divinirac un mot que els il·lumini, senten en 
ells misteriosos presagis que ella els envia, es demanen el perquè d'esde
veniments foscos, pressenten el destí, senten un pes damunt la seva existència. 

El neoromanticisme de Green és pesat, amb tora la literatura que reflec
teix, i porca la marca d'un propòsit massa evident. No obstant això, Ja puresa 
del seu francès i la frescor d'algunes de les tensions psicològiques són 
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suficients per justificar l'intent. J ulien Green vaescriurealtres obres teatrals; 
la darrera fou L'Ombre (L'ombra, 1957), on, com era de preveure, les 
preocupacions intel-lectuals van prendre el lloc de les qualitats dramàtiques. 

Req11iemfora N11r1 (Rèquiem per una monja, 1951) de William Faulkner 
(1897-1962) és un apèndix tardà i obercament simbòlic deSanct11aire. Nancy, 
la prosri tuta negra, la cocaïnòmana, salva Temple i els seus infants mitjançant 
un crim inhumà però necessari, que !aconduirà a la forca. En definitiva, dóna 
a la història un sentit atàvica base de símbols i prodigant les màximes;aquest 
darrer Faulkner intenta explicar el Faulkner d'abans. 

Req11ien for a N11r1 mostra les estructures i no la substància d'un món . 
Estructures que semblen desprendre's a posteriori. No obstant això, la seva 
visió és complexa i rica en motius. El personatge de Temple, la jove que ell 
«ha volgut» posar a un bordell de Menphis malgrat els seus orígens i 
l'educació arisrocràrica (o potser per això), conserva «cinc anys després» la 
seva psicologia aventurera. És la naturalesa que triomfa en ella, amb el seu 
mal que podria ser un bé; i no ha servit de res que s'hagi col·locat 
burgesament, que tingui una família, que hagi retrobat la respectabilitat. 
Pren com a governanta dels seus infants la prostituta Nancy i, amb ella, podrà 
escoltar, parlar, retrobar el vocabulari que esdevé el símbol del mes que ha 
passar al costat del gàngster Popeye. El passar reapareix. No només amb 
l'obsessió del marit (responsable involuntari de l'aventura, ral i com es conta 
a Sanc111aire) , que dubta de la seva paternitat sobre el primer fill; no només 
sora la forma d'una nostàlgia evident i insatisfeta; sinó també amb el 
xantatge que munta el germà del jove gàngster, que fou l'objecte de Ja passió 
de Temple i a qui ella vadirigircarresd'amor. Ella no fa cas del xantatge, però 
pareix l'encant físic del jove. Vol fugir amb ell i abandonar els fills. Nancy 
intenta impedir-ho de tores maneres i acaba emprant un mitjà extrem: mata 
la nena de sis mesos per salvar els altres dos infants, que perdrien la seva mare 
per sempre. Així assoleix Ja seva finalitat: la família es reconstitueix. 

Faulkner va dividir aquestes peripècies en tres «acres»: Ja condemna, la 
confessió i l'execució (dues parts en l'adaptació francesa d'Albert Camus). 
Mi tjancant f/ash-back i relats (aquí trobem records dels clàssics grecs) intenta 
portar a l'escena un mire modern, perquè té consciència qud'escena és més 
apta per rebre'l que no la narració. H i ha molta palla en aquesta temptativa, 
però no es pot negar que s'hi fan sentir els ecos d'una evolució històrica. 

En el teatre anglès de després de la guerra, el mire ha escar utilitzar com 
a motiu d'evasió a l'imaginari. Com ho mostra hàbilment Christopher Fry 
(1907) a The Lady's not for 811rnir1g(Ladama no és pera la foguera, 1949): hom 
fingeix obeir els mòbils desesperats del jove Mercon, que vol suïcidar-se 
perquè ja no re cap raó per creure en la vida; es vibra veient la desesperació 
estupefacta de la jove bruixa, que és comdemnada a la foguera. Però no és pas 
difícil de preveure que l'amor naixerà entre ells dos, i que l'amor els salvarà 
de tot perill exterior o interior. Tot ha estat una broma, que ha calgut prendre 

218 



com a tragèdia perquè doni les satisfaccions volgudes. Fry continuarà per 
aquest camí. A Venw Obierved (1950) la intriga se si cua en els nostres dies; i 
es complica amb mites i llegendes, evocats de manera que donen originalitat 
a una construcció de va11devi/le. L'evasió de la realitat quotidiana permet 
ironitzar sobre aquesta mateixa realitat sense, però, intervenir-hi amb un 
judici. ASleepof Prisonen(EI somni dels presoners, 195 l)a penes surt el tema 
de les catàstrofes mundials, i immediatament se n'allunya per abordar unes 
visions fora de la història. Quatre soldats anglesos, presoners, han quedar 
tancants dins una església mig destruïda per les bombes, en territori enemic. 
Veuen en somnis la seva pròpia imatge en els relats de l"Antic Testament. El 
vers rutilant de Christopher Fry fa teatral allò que l'autor percep en el públic 
com una pulsió no satisfera, com una por secreta, com un desig inexpressat. 
Fa somiar en un transvestimenc hàbil. 

Charles Morgan (1884-1958), que fou un novel·lista subtil, abordà 
l'escenari transportant-hi problemes actuals i complexos, en el quadre d'un 
debat entre personatges de 1'11pperclaII, d'estil elevat: The Flashing S1rea111 (El 
riu resplendent, 1938), The B11rning Glass (El mirall ardent, 1954). 

Ronald Duncan fa el paper de l'epígon. Virgin'sjoker (El joglar de la Verge, 
1949) és més aviat insignificant en el pla dramàtic, i el lirisme hi afecta més 
la forma exterior que la substància. En Duncan, com en d'altres, el propòsit 
evident és exhibir les aparences del ritu catòlic i les particularitats de les 
creences catòliques en les seves expressions quotidianes, a l'ús d'un públic que 
les troba exòtiques. L'horitzó és limitat, sense raons reals i sense conflictes. 
És una variació, de vegades d'un cert bon gust; una paràbola agradable, de to 
romàntic. 

El poeta Dylan Thomas (1914-1953) entra en la forma teatral amb el seu 
poema dramàtic Under Milk \1í'ood(Sotael bosc lacti, 1952). Hi evoca la vida 
d'una petita vila de Gal·les, amb accents lírics i utilizant una llengua 
característica, a punt d'entrar en el dialecte. És un fresc amb aspectes 
captivancs, de vegades patètics, de vegades humorístics. Més que una 
producció dramàtica pròpiamen r dita, es tracta de contrapunts delicats entre 
i marges i sons. L'obrahatingutlecrurespúbliques, execucions radiofòniques, 
representacions parcials. Però no es presta pas a una representació teatral tal 
com habitualment l'encenem. 

L'obra Ha111le1 o/ S1epney Creen (El Hamlet de Stepney Green, 1959) de 
Bernard Kops sembla plena de records autobiogràfics en fase de transfi
guració. És una pintura, sobretot tendra, d'existències perdudes en el dèdal 
d'un Londres menor, petitburgès. Un pare, un fill, la recerca de la felici
tat; i un univers sense gaire cel però on no hi manquen els afectes i les 
esperances. El llenguatge és lleugerament líric, el retrat és fer per una mà 
afeccuosa. 

Graham Greene (1904-1991) també s'ha deixar temptar diverses vegades 
per la forma dramàtica, probablement perquè hi veia un instrument més 
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propici que la novel-la per ales seves intencions ideològiques. TheLiving Room 
(La sala d'escar, 1953) té dos nuclis diferents que de vegades copen: d'una 
banda, la pintura d'un món sobre el qual pesen la fe religiosa i el terror de la 
morc;de l 'alera, el turment moral que causa un adulteri i que va fins al suïcidi , 
perquè és la concepció catòlica que determina en els herois la consciència de 
la situació i de la seva crisi. La representació de la família beata és grotesca 
(les dues rieres recorden els dos cèlebres personatges d'Anenic et vielles den
telles, Arsenic i puntes antigues, sense tenir-ne la justificació artística), 
mentre que la humanitat serenament catòlica del mossèn Brown (el germà 
paralític de les dues velles) es manifesta amb una feblesa i unes incerteses que 
impedeixen cota comparació amb els sacerdots espirituals i avantatjosos de 
Chestercon. 

El drama que sorgeix entre Michael, la seva dona i la jove Rosa, neboda de 
la família catòlica, que ha esdevingut la seva amant (en la nit següent al 
funeral de la seva mare) s'expressa de manera més convincent. És molt difícil 
treure una conclusió de l'experiència que Greene ens hi exposa, o si més no 
e l drama no la duu explícitament. El catolicisme de l'autor és d'una 
naturalesa ben particular. H i manca, per exemple, el sentit de la vida 
ultraterrenal. Així, les dues velles cies estan aterrides per la mort, i mossèn 
Brown afirma que «l'infern només és per als grans personatges, per als molc 
grans, potser només per Sacanàs» . Aquest catolicisme és sobrecoc una clau 
per entrar en el cor de la qüestió moral, de la «metafísica dels costums». En 
realitat, la concepció de G reene és ambígua i el que apreciem d'aquest drama 
no és certament la seva pintura, entre l'horrible i el patètic, d'una cerra 
mental i car catòlica, sinó més aviat els accents elevats i tràgics amb els quals 
Rosa, el veritable amor «dramàtic» de G reene, aspira gairebé místicament a 
la felicitat i ales alegries de la vida, que el pes del deure esborrarà al final d'un 
conflicre sense solució. 

En aquest drama hi ha moira matèria confosa i barrejada. Drama en gran 
part de segona mà, on diferents estils se succeeixen en situacions diferents, 
d'un humor pesar al monòleg de reflexió filosòfica. Hi manca creativitat 
natural. Es diria que l'autor s'ha acontentat amb els residus més superficials 
de la seva accividac de novel·lista. A excepció de Rosa, els personatges són 
d'origen intel·lectual. Son conceptuals, ideogràfics. De coca manera, hi ha un 
ale nivell d'estil i una força dramàtica incontestable. 

En adaptar per a l'escenari la seva novel·la de gran èxit The Powerand the 
Glory (El poder i la glòria, 1956), Graham G reene va fer més simplistes, i 
sense matisos en els contrasros, els termes d'un conflicte espiritual que agita 
l'esperit del heroi. En va idealitzar la figura i també en va disminuir l'interès. 

A l'obra seguem, The Potting Shed (El lliurament, 1957) va obtenir µn 
resultat teatral més segur i més homogeni. Temes i personatges queden 
ensorrats en una atmosfera pesada que els fa cornar sords a la crida de la vida, 
que fa pesar com un malson l'obsessió de la fe, fins a la monomania. En el seu 

220 



l 

rigor teològic, els principis morals dels catolicisme serveixen de supon al 
panorama d'un medi i d'una època sòrdida i bàsicamenr resignada. La llen
gua s'ha esmussat i descolorit: la rècnica de la investigació i de la comèdia la 
fan entrar en el rerreny de la conversa ironirzant. 

A The Complaiiam l.over(L'amant complaent, 1959) Greene reprèn el tema 
habirual de l'adulreri, com a les seves novel·les havia reprès els remes 
policiacs, rot intentant d'introduir-hi sobreentesos metafísics, que tanma
teix hi sobresurten malament. L'obra es redueix, en conseqüència, a presentar 
una variació sobre el rema. 
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L'AVANTGUARDA 

De J arry al surrealisme 

A l'institut de Sainc-Brieuc, durant l'any escolar 1888-1889, un jove 
anomenat Henri Morin va fer conèixer a un dels seus condeixebles el cext d'un 
episodi d'epopeia burlesca titulat ÚJ PolonaiJ (Els polonesos), escrit l'any 
1885 pel seu germà Charles, amb la inrenció de donar gust a la seva classe. 
Aquell rexc feia al·lusió, naturalmenr, a un professor, el •pare Héberc». El 
condeixeble, Alfred Jarry (1873-1907), en va fer una farsa que va posar en 
escena i que, més card, després de diversos recocs, va esdevenir U bu Rai (1891) 
perquè l'heroi, el «pare Ubu», conquista Polònia per fugir després en el 
moment oportú. L'any 1896 Jarry desenvolupa aquesta farsa-revisca. Entre
tanc, havia esdevingut parisenc i havia posat a punt un humor personal, can 
singular com explosiu, sovint basat en invencions verbals com Rabelais. Des
prés J arry va escriure en alguns anys ÚJ Paralipomèlles d'Ubu (1896) i els dos 
Almanachs du Père Ubu(l899 i 1901)--conjunc d'articles i d'obreces-, Ubu 
coeu (Ubu cornue, 1897), Ubu enchafné (Ubu encadenat, 1900) i Ubu sur la 
Bum (1901), que completen el personatge; a més, va fundar una nova 
«ciència» de viure i de figurar en el món: la «patafísica». 

Henri i Charles Morin, i sobrecoc Jarry, volien reaccionar davant l'atmos
fera ofegadora de l'escola. Per sorprendre, van recórrer als cexcos més cèlebres 
de Shakespeare, que eren uns cexcos escolars consagrats pel romanticisme 
encara dominant dins la cultura dels inscirucs: Macbeth sobrecor, però rambé 
Richard Ill. Van establir una equivalència direcra encre el professor i l'heroi 
del mal de la cragèdiashakesperiana. Naturalment, deixaren al professor cors 
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els atributs de la seva pretensió, especialment l'avidesa monstruosa: de 
menjar, de beure, de sexe, de diners, de poder; això juntament a una 
remarcable covardia, a una arbirrarierar que s'exercia només sobre els més 
febles. 

Tenim l'ascensió i la caiguda del pare Ubu segons l'esquema clàssic. Ubu, 
capità de dragons, fanfarró i vanitós, és encoratjat per la seva dona, l'esperit 
maligne, a fer-se amb el tron de Polònia. Fa un complot i mara el rei a traïció, 
segons els herois shakesperians. Extermina els cortesans per fer-se amb els 
seus béns. És vençut per l'emperador de Rússia, que ha intervingut per 
restablir l'ordre. És empresonat i condemnat. La seva insolència tirànica és 
castigada durament. Però aconsegueix escapar-se i encara xala. El seu crit de 
guerra, del principi al final, és «Merdra1», o una variant com «Corns al cul 1 ". 

La trobada imprevisible entre la paròdia de la tragèdia shakespeariana i un 
personatge típicament del segle XIX, petitburgèsd'ànima,però profundament 
torbat i fascinat pel poder de la «phynance», crea una situació teatral 
incandescent. Els esdeveniments «henormes» contra els quals l'animera topa 
desvelen la seva baixesa. Els somnis amagats, de glòria, es fan realitat. El 
professor Hébert, filisteu, veu de sobte que el món es doblega davant les seves 
més absurdes voluntats, que es desvelen així com veleïtats fins llavors 
ofegades. Heus aquíUbu, que aspira a les voluptuoses abjeccions del poder, 
agafat en la seva íntima naturalesa, que és financera; heus-el aquí, tumultuós, 
que nodreix els seus apetits violents. 

Es va representar la primera versió del 'obra, encara anomenada.úr Polonais, 
els anys 1888 i 1889, a casa dels germans Morin, amb els titelles del Théatre 
des Phynances. L"any 1890 es va representar a casa deJarry. La creació d"Ubu 
Roi en un teatre de veritat va tenir lloc el 10 de desembre de 1896, al Teatre 
de l'Oeuvre, sota la direcció de Lugné-Poe, amb Firmin Gémier en el paper 
del pare Ubu. L'obra va caure sota les imprecacions generals. 

A Ubu encadenat veiem que l'heroi es posa al costat dels esclaus i ja no al 
costat dels amos, com a Uburei. No esgota el sarcasme contra França, aquest 
país que es diu lliure. D'altra banda, no pareix l'absència de llibertat que li 
inflingeix la presó, ans al contrari, troba que s'és més lliure en una presó de 
veritat que no pas en aquella altra on hom es creu lliure. Ubu té una sèrie 
d'aventures perilloses que no li tallen el bon humor i el gust de viure. 
Finalment, és donat de regal, amb la seva dona i una banda d'homes de galera 
que els acompanyen, al Gran Turc, que és tot feliç de rebre un forçar ran 
cèlebre. 

Ubu coeu i Ubu sur la Butte van ser concebuts per a teatre de titelles. N 'hi 
va haver algunes representacions aïllades. No va ser fins l'any 19S7 que Ubu 
(per la seva similitud amb personatges del moment) va trobar el camí d'un 
públic normal i va ser comprès a bastament; això fou gràcies aJean Vilar,'que 
va presentar una síntesi de tots aquests textos al Théatre Nacional Populaire, 
del qual n'era el director. Sens dubte va ser aquest espectacle que li va alienar 
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la benevolència de les autoritats. 
Des de llavors les versions per a titelles i per a actors s'han multiplicat. 

Particularment feliç fou la del di tec tor Jan Grossman a Praga, que identificava 
Ubu amb Novotny. 

L'orientació queJarry va donat a l'avantguarda teatral que va inaugurat ell 
fou tal que, durant mig segle va desenvolupar aquest caràcter de sàtira social 
mitjançant la paròdia, basada en arquetipus de domini comú i actuant sobre 
ells per desembocat en conclusions contemporànies. No obstant això, com 
passa sovint, no sempre va ser assolida tanta d'agressivitat en la revolta. 

El gran poeta G ui llaume A pol lli naire (1880-1918) va fer interpretat a un 
grup d'amics, i per només una nit, Les Mamelles de Tiré.rias (Les mamelles de 
Titèsies), obra de fantasia i tendrament irònica on, sobre la base de les idees 
que havia tingut a les trinxeres en servei d'artiller, proposa als francesos 
l'alegria de proliferat, els ensenya l'alegria de viure, d'estimar, d'imaginat. 
En un pròleg espiritual i nostàlgic alhora, dóna la idea d'un teatre separat de 
Jesservitudsde la sala habirual, de les convencions usades, i que es consagraria 
a la imaginació pura. · 

El futurisme italià, sobretot gràcies a Filippo Tommaso Marinetti (1876-
1944) es va aplicar amb una certa tenacitat a l'activitat teatral. Marinetti i els 
seus amics prublicaten t res manifestos: el primet, de 1913, preconitza un 
«teatre de varietats» nou; el segon, de 1915, anava firmat per Marinetti, 
Settimelli i Corra, i es t itulava I/ teatro sintetico futurista, era més concret i 
relativament realitzable, i va anar al començament d'una sètie d 'espectacles; 
el tercer, més tardà (1921), es titulava /l teatro delia sorpresa i duia les 
signatures de Marinetti i de Francesco Cangiullo. Després l'interès dels 
futuristes pel teatre es va afeblir. Es va reprendre progressivament durant les 
primeres sessions del T eatro degli Indipendenti d'Anton Giulio Bragaglia, 
que va tenir una activitat gairebé cegulardesde 1923 a 1929 i que va estendre 
el seu repertoti a l'avantguarda italiana en sentit ampli. 

Les personalitats més interessants i més creadores d'aquest moviment 
foren Foctunato Depeto, amb el seus «personatges plàstics», i Enrico 
Prampolini, a qui devem unes realitzacions escenogràfiques nombroses i 
brillants, innovacions importants en el terreny de l'escenari i estudis 
fonamentals com el Manifesto de/la scenografia e coreografia futurista i L'atmosfera 
scenica futurista -de l'any 1924-, on es remarquen els principis de l'esce
nosíntesi i de l'escenodinàmica. 

Dels autors, l'únic que va tenir un interès continuat per l'escenari fou 
Marinetti, mecenes i fundador del moviment, que va subvencionar les 
«vetllades futuristes» i les representacions, si s'exceptuen algunes iniciatives 
esporàdiques que van prendre les companyies italianes per fer conèixer el 
repertori futurista. 

A partir de 1909 Marinetti va fer interpretar a París la seva primera obra, 
Le Roi Bombance(El Rei Xeflis), i a Itàlia Poupées électriques (Nines elèctriques) 
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-cotes dues en francès. Aquestes obres tenen ja unes característiques prou 
desconcertants,però no en el sentit que l'autor volia: un contingut semblant 
al de repertori que s'arrangés amb estructures tècnicament audacioses. Les 
representacions de teatre sintètic, que van tenir lloc el 1915 i el 1916, i a les 
quals la major part de futuristes donaren els seus textos, reproduiren en una 
sèrie d'esquetxos aquesta banalitat de temes i aquesta originalitat en la 
representació. Els personatges són burgesos i es comporten com a tals, però 
els croquis no manquen pas d'invencions humorístiques. De 1921 a 1923 
Marinetti predomina en les representacions del Teatro della Sorpresa. l 
continuarà treballant prou intensament fins al 1930: Prigionieri (1925), li 
vulrano(El volcà, 1926), 1/mggeritorenudo(L'apuntador nu, 1929),Simultanina 
(1930). Malgrat algunes violències verbals, aquestes produccions recorden 
un cert D'Annunzio posat al dia pel que fa a experiències eròtiques i traduït 
en un llenguatge murri i simplista, estranyament pròxim al que practicaven 
el novel·listes molt populars, falsament brillants i falsament apassionats. No 
obstant això, l'ambient i l'escructurapromeciensempre uns desenvolupaments 
que haurien pogut esdevenir d'importància. 

Les vetllades que els futuristes, els dadaistes, els surrealistes, oferiren al 
públic durant una desena d'anys, revelen una mena d'espectacle que s'escapa 
dels límits dramàtics; hi ha qui els ignora per naturalesa. És l'època que 
s'exhibeix directament i que, sense tenir-ne consciència, desvela els seus 
faccors més típics. La lectura de manifestos i de poesies, sovint en cor, 
l'execució de bocins de música, les facècies de vegades cruels fetes als 
espectadors, els decorats de valors plàstics nous, és a dir revolucionaris: coc 
allò que entrava en conflicte amb les convencions socials per fer-les esclatar 
i per respondre a preguntes que es volien eludir. Cal nocar l'atracció singular 
que va exercir l'escena sobre les personalitats més originals de l'època. 

A finals del segle XIX, Benri Rousseau(el Duaner, 1884-19I 0)vaescriure 
Visite a /'Exposition (1889), va11devilk en l'esperit de Labiche, i La Vengeance 
d'une orpheline russe (Venjança d'una òrfena russa, 1899), purs melodrames. El 
sentit del meravellós, característic de la seva pintura, es troba en coces dues 
obres, !"acció de les quals amaga una fantasia desenfrenada soca aparences 
realistes. 

Raymond Roussel (1877-1933), d'una imaginació encara més desferma
da, va representar l'any 1912 una adaptació de la seva obra narrativa 
Impressions d'A/riq11e (Impressions d'Àfrica) i l'any 1922 una adaptació de la 
seva altra novel·la Loms so/us. Va escriure per a l'escenari L'Étoile a11 J,-ont 
(L'estrella al front, 1924), que va tenir tres representacions, i La Potmière des 
Solei/s (La pols dels sols, 1926), que va durar més temps. Aquest autor aplica 
al teatre les receptes de la seva prosa narrativa: hi desplega visions fora de les 
normes i els seu gust pel pintoresquisme absurd. 

Entre els membres dels moviments dadaista i després surrealista, alguns 
noméss'enfrontarenamb l'escenari ocasionalment,peranimar les «vetllades»: 
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Louis Aragon,André Breton, PhilippeSoupault. D'altres, per contra, s'hi van 
consagrar amb una certa constància: Tristan Tzara, Georges Ribemont
Dessaignes. Hi va haver alguns espisodis aïllats com Mathusalem (1927) 
d'Yvan Goll, o forade temps com La P/acede/'Étoi/e(l 927)de Robert Desnos. 

Les obres del dadaista Tristan Tzara ( 1896-1963)-La Premim A11n1t11re 
célestedt Monsieur Antipyrine, La Deuxibne Aventuncélestede Momieur Antipyrine 
(La primera aventura celest del senyor Antipyrine, La segona aventura celest 
del senyor Antipyrine, 1920), Lt Coeur àgaz (El cor de gas, 1921), Mouchoir 
de Nuages (Mocador de núvols, 1924)-fan alternar el lirisme i la ironia, que 
uneixen una matriu literària comuna. 

Georges Ribemont-Dessaignes (1884-197 4), essencialment narrador, sap 
lliurar-se de certes traves per anar a Ja recerca de virtuts dramàtiques. En ell 
hi predomina l'acció, la llengua és seca, incisiva, sintètica, malgrat alguns 
abandonaments a la poesia de la imatge. L.t Serin muet (El canari mut, 1920) 
fou escrita per a una vetllada dadà. L'Empereur de Chine (L'emperador de la 
Xina, 1925) va tenir dues representacions a l'estudi Art et Accions, igual que 
Le Bourreau du Pérou (El botxí del Perú, 1926): són unes variacions sobre el 
destí i les característiques del poder, situades en un ambient de faula, i que 
preludien remes i formes d'actualitat. La recerca dramàtica segueix una lògica 
neta. Els personatges tenen una psicologia complexa on es reflecteixen els 
components fonamentals del com porcament humà, sobrecoc en els aspectes 
socials. És ben singular que a aquestes obres els hagi mancat una prova 
d'escenari veritable, però no obstant això són desxifrables sense esforç 
excessiu. 

D'altra banda, és un fer que els mi e jans de l'escena varen faltar a la major 
part d'empreses que van obrir noves possibilitats durant aquells anys. 

A Paris, la millor contribució en aquest terreny fou de Mme. Louise Lara 
i el seu maric Edouard Aucant. Ells foren els primers que fundaren un 
laboracori de teatre on van elaborar curosament una didàctica inspirada en les 
teories d'Adolphe Appia i de Gordon Craig, però alhora van seguir els 
principis futuristes i els exemples dels mestres russos. Els alumnes hi 
representaven textos literaris (Rimbaud, Claudel) o d'avantguarda. Fou el 
grup anomenat Arc ec Accion. 

De manera més o menys continuada, el moviment d'avantguarda teatral 
es va estendre per tot Europa i els Escacs Units, amb episodis de més o menys 
interès, entre els anys 1920 i 1930. Una parc d'aquest corrent pot dir-se 
d'avantguarda en el sentit habitual del terme, és a dir, que s'avançava a 
l'època, per entrar més card, i sovint triomfalment, en el repertori de rocs. Per 
contra, una alera part sempre va quedar confinada a sales petites, a l'ús d'un 
públic restringit, a vetllades ocasionals: els temps no hi feia res. 

La primera temptativa coherent d'edificar una institució destinada a 
sobreviure, on els textos i els espectacles tinguessin una coherència profunda, 
fou la d' Antonin Arraud quan va fundar el seu Teatre Alfred Jarry. Un nom 
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que donava molt de si. No li faltaren les polèmiques, el que li faltà fou 
l'interès del públic i el suport efectiu d'un medi. L'any 1928 va presentar 
Víctor ou les Enfants au pouvoir (Víctor o els infants al poder) de Roger Vitrac 
(1899-1952). El desinrerès de París va ser ran coral que els intents de posada 
en escena d'Arraud i la producció dramàtica de Vitrac s'ensorraren. Es va 
redescobrir l'obra vinc anys després, però ja era massa tard. Ni Artaud (que 
havia passat deu anys en una casa de repòs) ni Vitrac no tenien forces per fer· 
la. Van cornara passar quinze anys més. Del perir tearre-cabaretd'on l 'havien 
exhumada, Victor passa a un teatre normal i té una sèrie de representacions 
triomfals. En el fons, Vitrac està dins una línia perfectament tradicional: 
esmola les puntes de Molière per fer-les sagnants, retreballa Feydeau per 
revolucionar-lo. 

Heus aquí la idea que governa tota la comèdia: Víctor compleix nou anys 
però en segons quins aspectes posseeix la maduresa d'un adult (el text precisa 
que ha de ser interpretat per un actor d 'un metre vui tanca). Comença a 
comprendre la vida dels adules. I n'està fastiguejat. S'hi revolta. Madame 
Mortemart fa la seva entrada (està afligida per unes flatulències vergonyants) 
i Vicror flirteja amb ella. Amb ocasió del sopar d'aniversari, els seus i una 
família amiga (d'aquí el triangle habitual) revelen una naturalesa normal i 
innoble, manies i follies. El cornut de torn es penja pel balcó, persuadir de 
rransformar-se en una bandera tricolor. Esrher, la filla dels amics -l'altre 
infant- fa cors els possibles per anar-se'n al lllit amb Víctor. La mare de 
Viccor intenta, amb blasfèmies solemnes, interrompre la relació criminal del 
seu marit amb la mare d'Esther. El pobre V iccor es posa malalt, cada cop més 
malalt, però ningú no li fa cas. Mor perquè el metge arriba massa card. 
Inconsolables i culpables, els seus pares es macen. La criada, aterrida, excla
ma: «Però si això és un drama!». 

L'any 1928 la polèmica ja no era nova, encara que mai no havia assolit un 
tal grau d'agressivitat i un ral paroxisme còmic. El general que, durant el 
sopar, es deixa cavalcar per Víctor i colpejar amb un fuet imaginari, recorda 
directament el general endrapar per un lleó a Les Mariés de la Tour Ei/fel de 
Jean Cocteau. La sàtira bufonesca de l'adulteri burgès i del militarisme, la 
revaloració de la sensibilitat encara viva en els infants fills de burgesos durant 
la infància i l'adolescència, no estan mancats de precedenrs il·lusrres. Però els 
cernes no compten (i les veritats eternes tampoc) si no són en funció del joc 
teatral i satíric desencadenat que aconsegueixen posar en moviment. És un 
joc servit amb un llenguatge percudant, lúcid (o per a una paròdia del 
llenguatge). En les seves primeres obres de teatre, Vitrac va donar la prova 
d'un calent ric en imaginació i en força satírica, però sense aconseguir de 
donar-los una funció teatral perfecta. • 

Per procurar i procurar-se un divertiment, Pablo Picasso (1881-1973) va 
fer publicar una farsa, Le Désir attrapé per la queue (El desig arrapar per la cua, 
1939). Una obra molt marcada, d'aire típicament espanyol, sembla voler dur 
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al ceacce les imatges descompostes i fantàstiques del pintor coc encamanc-les 
en els personacges-objecce de llenguace comassolac. 

La inspiració dramàtica de Ribemonc-Dessaignes, girat cap a la invenció 
de motius i formes de vida, expressió perfecta de les possibilitats del 
surrealisme dins el teatre, té una posterioritat directa en la immediata 
postguerra, amb l'obra d'Henti Pichette (1924): l'any 1947, Les Épiphanie.r 
(Les epifanies) que Geocges Vitaly va muntar i que van interpretar Gérard 
Philippe, Roger Blin i Maria Casares; l'any 1952 amb Nucléa, muntada pec 
Jean Vilar al TNP. 

Henri Pichette té una formació essencialment literària. Les Épiphanie.r és un 
poema dialogat que cé com a model Rim baud, sobrecoc, però també Sainc
John Perse i Apollinaire, i que de vegades toca els esculls del claudelisme. 
Sembrat d'onomatopeies i d'al-lusions, els cinc actes constitueixen un discurs 
social: la gènesi, l'amor, la guerra, el deli ei, l'Escat. Les imacges es mouen, es 
multipliquen. Nucléa té dues parcs; primer Les 111/ernale.r, història de guerra 
i de catàstrofes, després Le Cie/ humain, songe (El cel humà, pensa), història 
d'amor tènue, en alexandrins. Aquesta vegada les vistes s'aclareixen i el 
llenguatge es fa directe, sense aconsegui r, però, prendre una forma real mene 
dramàtica. És evident que Pichecce es disposava a evolucionar en el sentit 
d'una visió escènica actual. Però el lirisme corre sovint el cise d'ofegar els 
productes possibles d'una imaginació al-luci nada. 

El teatre al Bauhaus 

Durant els anys vinc, a Weimac, el Bauhaus, organisme d'estudi i 
d'ensenyamenr de l'arc i, en particular, de l'arquitectura aplicats a la vida 
social, va porcar a terme nombroses investigacions i va iniciar moires 
experiències pràctiques que, fins als nosrres dies, han marcar certes formes 
dins les quals la nostra societat satisfà les seves exigències de grup i de 
col·leccivicac. 

Walcer Gropius (1883-1969), fundador d'aquesta institució, va preparar 
un projecte ceacral cocalqueva podec cealiczar parcialmenca Khàrkov. Vassili 
Kandinski ( 1866-1944) va concebre una cepresenració de Violett on, d'acord 
amb els seus punes de visca teòrics, el color intervenia com a pec-sonacge, 
acompanyat d'una música que li responia (segons Kandinski, una partitura 
musical poc correspondre científicament a una harmonia de colors). Das 
Triadische Ballet (El baller criàdic), preparat des del 1912 pec la parella de 
ballarins Alberc Bürgec i Elsa Hoczel en col·laboració amb Cari Schlemmer, 
fou executat, amb decoració i vestuari d'Oskar Schlemmer, durant la se emana 
del Bauhaus (agost del 1923) al Teatre Nacional de Weimar. 
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En ocasió d'aquesta setmana, Oskar i Cari Schlemmer van preparar també 
el ballet Da.r figura/e Kabinett (El camerí de figures): «Mig barraca de fira, mig 
abstracció física; barreja de variacions de seny i despropòsit, sistematitzades 
pel color, la forma, la natura i l'arc, l'home i la màquina, l'acústica i la 
mecànica. Les figures avancen lentament: la pilota blanca, groga, vermella, 
blava camina, esdevé pèndol, el pèndol oscil·la, el rellotge-es posa en marxa. 
El cos del violó, el quadrat bigarrat, l'home elemental i l'home millor, el que 
demana, larosa-roja,el Turc. Els cossos van a la recercadelscapsque es mouen 
diametralment.» Així s'explica el programa de l'espectacle. 

L'any 1924, a Weimar, Meta otkr die Pantomi,ne der Órter (Meta o la pan
tomima del llocs) evoca els estats d'ànima (tensió, dolor, paroxisme, conflicte, 
etc.) que es fan dansa. H i són previstes les improvisacions. 

Encara en la setmana de Bauhaus, però aquest cop a J ena, es representa el 
Mechanische Kabarett (Cabaret mecànic) de Kurc Schmidt, F. W. Bogler i 
Georg Teltscher. Al Bauhaus mateix, Kurt Schmidt presenta, l'any 1924, 
Der Mannam Schaltbrett (L'home al quadre de distr ibució) i, en col·laboració 
amb T. Hergc Die Abenteuer des kleinen Biicklingen (Les aventures de la petita 
arengada) per a titelles. Alexander Schawinsky dóna, també l'any 1924, 
Szenen aus dem Zirkw (Escenes de circ). 

En els quaderns del Bauhaus apareix Die Biihne im Bauha1tJ (El ceacre al 
Bauhaus), amb textos d 'Oskar Schlemmer, de Laszl6 Moholy-Nagy (que 
treballaven com a decoradors) i de l'arquicecce Farkas Molnar, que va 
desenvolupar per als primers projectes de Gropius amb el seu U-Theacer. Les 
consideracions de Schlemmer, Memch und Kumtfigur (L'home i la figura ar
císcica), donen l'abstracció i la mecanització, les vies obertes per la tècnica i 
les invencions com a signes de l'època. L'home es busca asi mateix en els déus 
i els ídols que fabrica, en tanc que superhome o en cant que figura imaginària, 
en la creació de l'homunctdusfausrià.L'escenarireflecceixaquescinscint. Damunt 
l'escenari, l'home-dansaire expressa les lleis del cos entre les lleis de l'espai, 
els seus sentiments en el sentiment de l'espai. El vestuari serveix d'intèrpret. 
Les figuracions coreogràfiques tenen poders extraordinaris en vista al signi
ficat metafísic. I.a grandesa i la petitesa de l'home es poden simbolitzar en la 
grandesa i la petitesa de les figures dansants. Els coturns i les màscares, per 
exemple, poden donar el senci e tràgic, i les màscares de carnaval poden donar 
el sentit còmic. I així cot. Tot allunyam-se del teatre ordinari, l'artista pot 
anar molt lluny dins l'oceà de la imaginació creadora, encara que sigui 
suficient preparar els esquemes i els models sense preocupar-se de la 
realització. Per a la realització caldrà construir un nou edifici teatral i, abans 
de roc, transformar l'esperit de l'espectador. 

A Theater, Zirkus, Variété, Moholy-Nagy preveia una partició de movi
ments de dansa, de llums i de decoració: un 11rechanische Exzemrik 
(forma +movimenc en els diversossecrors de l'escenari: llum-color, paraula
música, en una fusió pura i abstracta). Després va proposar abandonar el teatre 
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històric i dóna com a punt de ruptura l'obra d'August Srramm, les seves obres 
sense propagació d'idees ni pintura de caràcters, en una •acci virar autònoma 
explosiva». El moviment i el llenguatge es manifesten .auromàricament», 
al marge de cap contingut concret sora l'impuls del dolor humà, sense faula 
però amb una acció i un ritme. 

El «teatre de la sorpresa•, futurista o dadaista, també va poder consriruir 
un precedent útil perquè els seus mètodes suposen la gratuïtat. L' «espectacle 
de varietats mecanitzat• es basa en les possibilitats de moviment i de la forma 

. del cos humà en l'espai i el color. La paraula és un mitjà igual i no superior 
als aleres. L'intèrpret no ens hade mostrar un tipus d'home, sinó l'home total, 
amb coces les seves característiques, amb cora la seva iniciativa i coces les 
virtualitats d'acció. Entre els mitjans tècnics, Moholy-Nagy indica la 
«repetició» mitjançant els cors, la reproducció mecànica de les veus, la 
simultaneïtat de les representacions mímica i parlada de les idees i, en 
general, coc el que puguin oferir la tècnica moderna i les màquines en el 
terreny de les formes suggerides pel circ, les varietats, els clowns;formes que 
responen als desigs naturals de l 'home. En definitiva, es tracta de transformar 
en realitat escènica els aspectes de la vida d'avui: transposició concreta dels 
fets i els costums (l'electricitat, lescomunicacionssonores i visuals, els ritmes 
de fabricació). 

L'expressionisme alemany 

La història del teatre expressionista alemany es caracaceritza per una 
successió d'escàndols sorollosos i desesperats. No obstant això, des de finals 
de la guerra, l'any 1919, el triomf de l'expressionisme sembla definitiu. La 
confirmació que li donaren els fets --és a dir, la desfera de l'esperit prussià, 
que l'expressionisme combatia a mort- sembla conrundenr. El teatre 
expressionista alemany suscita l'entusiasme general. Fins i roc Max Rein
hardr, filisteu alemany típic (mal dissimular dins els plecs de l'esrericisme), 
l'acull amb els braços obercs amb el cicle d'espectacles de la J ungsre 
Deucschland al Deursches Theacer. Però això només fou per l'efecte 
d'atordiment penós degut als milers i milers de cadàvers que la guerra havia 
acumular. Des del primer putsch hitlerià a Munic, les coses van començar a 
seguir el curs normal i la marea roma a pujar. L'expressionisme i el rearre 
expressionista van deixar de viure. La guerra de 1914-18 va ser només un 
temps aturar. Hom es preparava per a una nova guerra. 

L'expressionisme dura des de l'incident d'Agadir (1905) fins a la inflació 
del marc. L'obradelsprecursorscomençaa finals del segle XIX, la dels epígons 
s'acaba amb la crisi mundial del 1929. Obre i ranca un parèntesi en la història 
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de la cultura alemanya, roc i ser profundament alemany. D'alera banda, roc 
moviment cultural escà vinculat per naturalesa al poble que l'ha produït. De 
vegades pot estar preparat per medis intel·lectuals o polítics internacionals 
i ser per al seu ús exclusiu, però es tracta generalment de moviments de 
pensament i no de moviments artístics. El teatre, de tota manera, està lligat 
a la llengua d'un poble, als seus costums socials; habitualment no passa la 
frontera sora forma d'espectacle, ni tan sols, en molt casos, sora forma de text. 

El teatre expressionista dóna existència a una Alemanya racional, 
democràtica, il·luminista, que va de Lessing a H usserl . «La força del poble 
i la de la raó són una sola i mateixa cosa» havia dit Georg B üchner. Gràcies 
a Napoleó i a Fichte la Revolució Francesa no havia estat mai ben assimilada 
i compresa pel poble alemany. El moviment expressionista, paral·lelament a 
la socialdemocràcia, neix perdura terme aquest procés. Una crisi de relacions 
socials, a finals de segle, és a l'origen del procés; la mateixa crisi en 
determinarà el final. Se separa del realisme a l'estil Zola per acabar en el 
neorealisme sentimental i desolat de la postguerra. El realisme és, doncs, la 
seva pedra de roc. El realisme era impotent per vèncerelsgreusobstaclesque 
la societat, tal i com escava constituïda, posava al progrés de l'art. Tot art, fins 
i tot el més estetitzant, mostra clarament uns exemples a seguir; en 
conseqüència, proposa alguna reforma de la societat. 

L'hoscilitat manifesta de la societat alemanya, en part burgesa i en part 
encara feudal, no deixava alera sortida que l'aïllament -com el de Stefan 
George i R. M. Rilke-obél'adopciódeformestumultuoses,apocalíptiques, 
esquinçadores: les de l'expressionisme. No h i havia pas cap altre mitjà ni cap 
més esperança de seduir els alemanys. Werfel crida: «Ataca amb furor el 
passardecrèpi e, miserable!», perquè percep un món massa enduri e per poder 
sacsejar-lo. Un cerc romanticisme alemany es dedicava a reproduir i a 
interpretar la sensibilitat de l'home en les seves relacions amb els altres i amb 
la natura. L'expressionisme hi va reaccionar precisament perquè en constitueix 
una conseqüència, l'assimilació. 

La Lulu de Wedekind és el personatge principal d'aquest teatre, el seu 
símbol. Lulu expressa rota la nostàlgia d'un ideal. No és el repulsiu «etern 
femení» sinó una Lilith vista, encesa, estimada. En els dos drames de Frank 
Wedekind (l 864-1918) on és l'heroïna, Lulu duu a la ruïna moral i física els 
seus amants, l'un després de l'alcre. Als deu anys és una florista que de nits 
s'esmuny de caula en taula pels cafès de Munic. En poc temps puja fins a daic 
de roc gràcies al poder que exerceix sobre els homes, fins al moment que, 
arribada al cim, mata i cau en l'abjecció; llavors esdevé una pària i és deixada 
de banda per la societat. Condemnada, fuig primera París, després a Londres, 
on viu a unes golfes i fa el carrer.Jack l'Esbudellador puja amb ella a les gol
fes, la posseeix, la roba, l'estrangula. Lulu és, primer de tot, «l'esperit de la 
terra» -ErdgeiJt ( 1897)-, després «la caixa de Pandora» -Die Biichie der 
Pandora (1902)-, és a dir, una força que confon i destrueix, per després 
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recollir infàmies i malediccions. El seu destí és el contrast tràgic entre els 
sentiments que es perpetuen i els que es dissolen: és un impuls furiós que 
s'intenta amagar. Com Laura de Noves, com la dama dels rrobadors, no 
escolta. Lulu fou el personatge més odiar i més severament esborrar dels 
escenaris, no solament del reacre expressionista sinó de coca l'època. 

Quan, després de Frühlings Erwachen (El despertar de la primavera, 1891), 
Wedekind va donar a interpretar L'esperit de la terra, Nierzsche encara vivia 
i Freud, encara ignorar, preparava la ciència dels somnis. Tota la revolució 
moderna- de 1789 a 1917-va acompanyada d'un trasbals de les relacions 
sexuals i també d'una necessitar violenta de sinceri rac en aquest terreny. Més 
tard, el problema de les relacions sexuals sembla sepultat sora les ruïnes de 
les dues guerres. Ara és objecte de consum estès. La forma tràgica que 
Wedekind li va donar-la seva veritat- mostra quin pes renen dins la vida 
personal de l' individu i fins a quin punt repercuteixen sobre les relacions 
socials i sobre els cosrums. Ja hi ha •una Lulu» a El despertar de la primavera: 
és l'adolescent que mor d'un avortament a causa de la hipocresia de la seva 
mare. A Schlon Wetteritein (El castell de Werrersrein, 1905) serà la noia que 
es mara davant d'un milionari per procurar-li una nova emoció, per la qual 
la família serà altament recompensada. A Tod undTeufel (La Mort i el Diable, 
1906) és la prosriruta que es rebel·la contra la tracta de blanques. I a Marquis 
von Keith (El marquès de Keirh, 1900), i més tard a Franziska (1912), és una 
dona miserable, explotada, un personatge fausrià per la seva ser de conèixer 
i de posseir. 

Per contra, Wedekind va crear la figura de l'aventurer modern, proxeneta 
com Casri-Piani, jugador com Keith, que actua sense moderació i que esdevé 
la víctima de la pròpia habilitat, per acabar submergir per allò que ell mateix 
ha posat en moviment. El cicle s'ha acomplert. Com en el pròleg de L'esperit 
de la Terra (d'un costar el domador, de l'altre la dona-serp), les relacions entre 
els sexes en les seves gradacions diferents, es barregen amb les relacions 
mercantils de la societat. Les dures lleis de la vida social s'hi reflecreixen, les 
injusrícies i les opressions hi repercuteixen; és el perquè de rota lluita. Lulu 
no és pas el sexe femení (com a La dama de la mort de Srrindberg, on el rema 
és el contrast de l'odi i l'amor entre els dos sexes) sinó la naruralesa humana, 
la mateixa vida. Té aquells sentiments que sempre s'agiten al fons de l'ànima 
humana i que es retroben en un mitjà i en una època donada, malgrat cores 
les diferenciacions que s'intentin, malgrat rots els odis que es cultivin. 

Els personatges de Wedekind són l'aspecte que l'home del carrer «fi de 
segle» ignora de si mateix en aquella Alemanya ansiosa per dissimular 
aquests sentiments, que jutja secrets i vergonyosos. Expressen les aspiracions 
sinceres i incontrolades que, una vegada posades al descobert i lliurades al 
públic, aixequen clamors i indignacions d 'aquells que les porten en ells. 
D'una banda, la por a la presó, les barreres de la censura; de l'altra, 
l'alliberament dels instints, amb els seus riscos morrals. Lulu s'abandona a la 

233 



seva naturalesa i sucumbeix. En els interiors ombrívols i florits de l'època, 
entre les tintures i els colors, es té una Jluita a morc en la qual l'aposta és 
l'alegria dels sentits, el calor de l'encaixada. Fora d'això, Ja vida apareix com 
una escola disciplinada per mestres-governants assenyats, com un orfenat 
lúgubre mantingut per Ja caritat dels seus benefactors ... Però Lulu és un 
impuls que no es pot domar, una necessitat, la vida. 

Entre l'ofegament dels instints pet la societat i l'opressió que pateixen les 
masses hi ha un lligam estret. Més ben dit, són precisamenc les masses que 
ofeguen els instincs per completar l'obra de mutilació. Wedekind va ser el 
primer que va revelar aquesta altra forma d'opressió. Li va donar un nom i va 
fer sortira la Jlum, en Ja seva ver i tat, allòqueabansesregulavaen l'obscenitat. 
Els grups i l'individu es passen la vida encre Ja funció vegetativa i la funció 
reproductiva, entre l'opressió econòmica i l'opressió moral. Una vida que les 
institucions socials tanquen, incencen emmascarar, volen aixafar. Lulu és 
l'esperança de trencar Ja tirania. 

Sota Ja influència de Wedekind, l'incerés fonamental de la producció 
expressionista alemanya envers el teatre es concentra en les relacions entre 
generacions -entre pares i fiJJs- i sobre la família com a primer nucli de 
vida en comú. És per aquí que neix oficialmenc l'expressionisme com a 
tendència i com a agrupamenc. I dóna, al principi, Der so/m (El fiJJ, 1913), de 
W alter Hasenclever;DerBett/er(El mendicam, 1913),de ReinhardJohannes 
Sorge; més tard, sota una forma dràstica i definitiva, tenim Vatermord 
(Parricida, 1920), d'Arnol t Bronnen. 

De vegades, el conflicte és considerat per l'incermediari de Ja pubertat, per 
a Ja conquesta de l'aJJiberamenc sexual. Però el tema sempre és Ja revolta del 
fiJJ concra l'auroritat paternal, que sempre és agressiva i, de vegades, 
desemboca en l'assassinat del pare. El fill desposseeix inexorablemenc el pare, 
conquista la Jlibertat a costa del pare. Sembla que, aJJà on sigui i dins 
qualsevuJJa situació, Ja Jlibertat no es pot donar més que entre poca gent. O 
que, per donar-la a tothom, cal sotmetre-Ja a limitacions greus. En aquests 
drames entre pare i fiJJ no és possible la conciliació. Una gelosia ferotge els 
divideix; sovint és la gelosia en Ja competició per l'amor de la mare o d'una 
altra dona, o simplement la irritació de ser dominar i el plaer de dominar. Es 
poden establir, també, les mateixes relacions entre mare i fill. El mite d'Èdip 
torna de forma imprevista i involuncàriamenc, tan sòlid és el seu esquema. La 
tragèdia grega i Freud es troben dins el teatre expressionista, però només pel 
fet d'algunes coincidències. Aquí, el fiJJ no és víctima de Ja sort o del 
subconscient, sinó una força de Ja història, un tombant de l'època. És la veu 
dels oprimits, Ja seva acció és un senyal. El conflicte entre generacions agafa 
la forma d'un conflicte de classe en tant que Jluita pel poder, i tendeix a 
limitar-se a uns pocs personatges pels interessos exclusius (entre els diferents 
grups de la burgesia). Però pel trasbals que en resulta, per l'alliberament que 
vé després, també les masses en tenen avancatge, i fins i tot els pàries, els 

234 



desheretats, com ho mostra la història. El gesc del fill es repeteix fins a 
l'infinit. Lulu, símbol encarnat de la llibertat, és el preu que s'espera. La 
família és la p rimera institució social. La classe dirigent, els caps de família, 
tenen el poder per un mitjà específic: l'educació, la cultura. La moral, la 
religió, l'art, les convencions, coc és posat en joc per subjugar les masses i per 
llançar-les a l'aventura del 14-18, per la multiplicació de les famílies, per la 
despersonalització del treball, per la irreversibilicac del poder. 

August Se ram m ( 1888-1914), poeta i dramaturg expressionista dels més 
originals, va pertànyer al grup de la revista d'avantguarda Der Sturm (l.a 
cempescac), dirigida per Herwarch Walden, que va morir el primer any de 
guerra al front rus. Protegir per Herwarrh Walden, que redactava obres en 
un acte de fons satíric i d'estil concís, Stramm va elaborar una forma 
dramàtica basada en la il·lusió, en la revelació. L'obra en un acte Sancta 
Susanna (1913) es ressent, pel que fa a la forma, de la influència de 
Maecerlinck, però és d'un esperit clarament més avançar i més lliure en 
relació al demonisme que caracteritzava certes tendències de la literatura del 
seu temps. L'èxtasi sensual de la religiosa i la seva invocació a Sacan són un 
himne a la vida (i no és ni per casualitat la primera vegada que la repressió 
que exerceix el claustre és interpretada com un encoratjament a la inquietud 
sexual). En aquest sentit, es pot considerar Sancta Susanna com un document 
històric dels més extraordinaris per conèixer l'escac d'esperit i els g us cos d'una 
època. L'òpera que Paul Hindemich en va creure, alguns anys més card, 
n'accentua i n'aprofundeix els temes. El «mereor Lulu» hi tira els darrers focs. 

Al principi de l'expressionisme, i sense ser precisament expressionistes, 
Cari Scernheim i Georg Kaiser s'afirmen entre els més grans dramaturgs. 
En aquells moments, Gerhardt Hauptmann ja és repetia des de feia temps. 
Cari Hauptmann (1858-1921), precursor solirari -sobrecoc amb Krieg, ein 
Tedeum (Guerra, un Te Deum, 1914)-, restava al marge. 

Cari Scernheim (1878-1942), per contra, apareix amb un escàndol i 
sembla que revoluciona l'escena. Aspirava a esdevenir el Molière alemany (va 
fer adaptacions de Molière per a l'actor Pallenberg). Es va proposar de donar 
una idea complera dels cosrums burgesos alemanys en ranc que cosrums 
característics d'una època. I, juntament amb Wedekind i Kaiser, va acabar 
per trasbalsar cocalmenc el llenguatge dramàtic. El va despullar de la palla 
retòrica. No és poc negar la influència que va exercir sobre el ceacre alemany 
ni l'audiència que va tenir, can de crítica com de públic. Però, com ho vol la 
llei del teatre humorístic, més estretament vincular que cap alrre als temps 
i als escacs d'esperit particulars, el sentit que Scernheim li atribuïa i el mitjà 
que el va produir s'escapen fins i toc als més previngues. 

En la vasta producció ·de Cari Sternheim hi ha la trilogia formada per Die 
Hose (Els calçons, 1911), Der Snob (L'esnob, 1913), i 1913 (1914), que és 
l'obra més coneguda i sense dubte la més aconseguida. Descriu les erapes 
d'una ascensió social que, en el decurs d'una sola generació, porca al poder. 
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Una família petitburgesa, els Maske, corre una aventura absolucamenc 
imprevisible que, per un moment, la col·loca al centre de coces les converses 
de la ciucac on habita: l'esposaLuise (una dama bonica com molces)aplaudeix 
amb canc d'entusiasme l'emperador en visita oficial que perd els calçons 
davant la gernació que se'n riu. És el punt de partença. Segueixen una sèrie 
de consequències tragicòmiques. I, sobrecoc, es revela l'esperi e d'empresa del 
marit que, al principi escandalitzat, sap creure profit de la situació: atreu dins 
les cambres moblades del seu domicili un barber i un poeca enamorats de la 
seva dona. Gràcies a la millora financera que en resulta, el senyor Maske 
s'aucoricza a concebre un fill: Chriscian. En la segona i la tercera comèdia, 
Chriscian conquista, a poc a poc, una posició social cada vegada més còmoda. 
Al final, el veiem com a cap d'una de les famílies més poderoses d'Alemanya. 
Ha adquirit títols de noblesa i viu fascuosamenc de les seves indústries de 
guerra. El que sorprèn més, a primera visca, és l'escilsec i nerviós, nodricd'un 
humorcransparencque, en cercsencic, recorda Wedekind i elsseusrecracsde 
costums. Perescrablir els personatges, Scernheim no busca la sevacomplexicac 
psicològica sinó que veclla sobrecoc per la seva naturalesa i pel seu 
desenvolupament com a represencancs que són d'una tendència social ben 
definida. Diàleg,personacges i acció segueixen amb lucidesa i rigorun mòbil 
ferocgemenc satíric. Allò que, en Wedekind, desembocava en la complexicac 
ambiciosa, aquí es presenta, per contra, amb una netedat de línies perfecta, 
amb claredat de principis dramatúrgics, amb concisió i precisió de ritme. 
L'autor només cé una finalicac, no ha segui e més que una única incenció, i ha 
fet blanc sense dubtar. La seva ciutat de província sembla un parc zoològic 
on, malgrat el co de farsa, hom és massa ben educat perquè el parlat arribi al 
dialecte; no obscanc això, s'hi reconeix una realitat ben particular i ben 
definida. I es retroba especialment a Biirger Schippel (El burgès Schippel, 
1912) i aDieKam11e(La capsera, 1912). 

Si Scernheim és un junker fred i penetram, Georg Kaiser (1878- 1945) 
s'assembla al comerciam desitjós d'afirmar-se dins lasociecac. Toca idea d'un 
o altre escriptor expressionista era útil per al seu «teatre de pensament». 
Efectivament, coca la invenció de Kaiser es limita a la situació de la qual 
parteix el conflicte dramàtic: no incenca pas ser definitiu. De manera que les 
concepcions de Kaiser es renoven inexplicablement a cada drama i, de 
permanent, en coca la seva obra, només hi ha l'obsessió de sorprendre i 
meravellar en exposar els casos-límit a les repercussions particulars, en el 
terreny de la \Yleltamchauung i pcopicis a desplesgamencs escènics viscosos. 

L'arc de Kaiser escà can vinculat a les circumstàncies i, és can canviant, que 
es fa difícil de descriure'n les característiques. Per contra, el seu estil literari 
és sempre el mateix, telegràfic, concís, atordidor al començament i monòton 
després, mecànic. El suport del diàleg són la brevetat de les frases i els 
sobreentesos. El concinguc es recolza sobre els assumptes de moda i sobre els 
fets diversos, viscos segons els preceptes de l'expressionisme. Algunes 
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vegades s'avançava, d'altres arribava tard: és la sor e de coca producció mitjana. 
Concinguc social i utòpic a la cèlebre trilogia Die Kora/le {El corall, 1917), 
Ga1 l (1918) i Ga1 II (1920); èpica en el drama en vers Die Bürger von Ca/ai.J 
{Els burgesos de Cala is, 1914); desmitificació a Die jiidi.Jche \11/itwe{La vídua 
jueva, 191 l);espiricualmenc micològic a Europa (1915); humanitari a Von 
Morgen bis Mitternacht {De l'alba a micjani e, 1922); anciburgèsaKanzli.JtKrehler 
(L'escrivent Krehler, 1922); invocador de solidari cat a Nebeneinander (Tocar 
a tocar, 1923); fatalista a Oktobertag {Dia d'octubre, 1928); imaginatiu a Der 
Brand i111 Opernhaus (El foc a l'òpera, 1918); policíac a Kolportage (1924); 
psicològic a He/11eherei (Clarividència, 1930); anciimperialisca a Der Soldat 
Tanaka (1940), i així successivament, indefinidament. 

Evidencmenc, no es pot parlar de representació d'un món real, i l'autor no 
té campoc un món imaginari propi per expressar. No queda més que la recerca 
d'uns cemescapaçosdesorprendreelsespeccadors mitjançant uns personatges 
que, de vegades, no es can man cars de verí rac escènica. El fenomen Kaiser és, 
en definitiva, una prova de la viralicac, del pes h istòric que va tenir el rearre 
expressionista, l'intent més important i més concret de l'època moderna per 
donar a la producció dramàtica, en el seu con junc, una influència real sobre 
la vida social roc reflecrinr-la amb coca la seva amplitud i amb la mulriplici
car de cernes que es presencaven al segle XX. 

Amb els drames tardans, els menys aconseguies, de Wedekind, el ceacre 
expressioniscas'acoscavaal mi ce i al símbol. Perseparar-se'n,novamenc, amb 
l'obra de Toller, que va ser míric i simbòlic al principi, però després va anar 
a ·una visió directa i concreta. 

El procés de creació que va caracrerirzar l'expressionisme ja s'havia 
desenvolupat en l'obra de Scrindberg, amb les mateixes anomalies i els 
mateixos punes d'interrogació. Scrindberg, pare leg ítim i honorat de 
l'expressionisme, havia seguit les peripècies de la literatura francesa; havia 
anar, doncs, del naruralilsme al simbolisme. De les inquietuds i les passions 
que havia nodrit en el món real en va fer les inquietuds i les passions que 
transfiguren aquest món, que en signifiquen el valor transcendent mitjan
çam el sondatge de les regions ignorades de l'ànima. Així, havia descobert 
una nova dimensió dramàtica, ran deslligada del lirisme simbòlic com del pes 
del fer. 

La Primera Guerra Mundial va semblar als intel·lectuals alemanys 
l'esdeveniment principal de la seva història (cosa que constitueix un element 
de més per demostrar que la cultura alemanya va ser, duram aquells anys, 
entre les més conscients i les més sensibles de tot Europa, encara que vegetava 
en medi hostil). La guerra va canviar rota la seva visió de les coses, va desctuir 
tot el que es movia en l'esfera del gratuït, de l'arbitrari, del formal. Els 
principis de llibertat i justícia, en nom dels quals l'incel·leccual s'havia 
revoltat, esdevenien impropis per remeiar els horrors, les absurditats, les 
traïcions de la guerra. L'expressionisme va poder fer finalment el procés de 
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la guerra sobre e Is escenaris alemanys. I com el romanticisme, va reni r un gran 
èxi r, va esdeven i r una constant de l'esperi r alemany, però la prova de la guerra 
sembla que va consumir tot el seu poder. 

A Antigone (l 917), de 'X'alrer Hasenclever (1890-1940), representada 
durant la guerra sota el malson de la censura, el mi te serveix per emmascarar 
les intencions, per expressar simbòlicament, de manera velada, les rebel·lions 
morals i les tensions de l'ànima del moment. 

Das Geschlecht (L'estirp, 1918), de Frirz van Unruh (1885), al qual Vor der 
Entscheidrmg (Abans de la decisió, 1917) serveix d'alguna manera de pròleg, 
és el drama de més gran envergadura de l'època; en cert semi r, hi ha una força 
definitiva. Unruh és unjrmker i un oficial de carrera. Els seus primers drames 
havien tractat temes heroics, seguint el model delPrincepdeH0111burg, de Kleist, 
i la moral de Kant i de Schiller. La guerra va transformar la seva mentalitat 
i el va conduir a unes manifestacions radicals de pacifisme, de democràcia i 
d 'humani rarisme. Es vasiruaren el pla del simbolisme, conseqüència natural 
de les seves experiències, reflex d'un canvi físic i espiri mal viscut fins al fons 
a les trinxeres de Verdum i de la Somme. La guerra arrossega molt més lluny 
del que haurien volgut els qui la feren. La massacre revela de, mica en mica, 
la necessitar de frarernirar que lliga els homes. Després de la rebel·lió de 
Hasenclever, el drama devon Unruh es va enriquir amb presagis nous, amb 
l'experiència tràgica de la guerra. Els seus personatges ja no compten com a 
homes sinó pel que hi hadecomúemreels homes. El seu vers és ric i impetuós, 
desvela els estats de l'esperit turmentat de l'època. Hi ha alguna cosa 
grandiosa i solemne. La mare, el fill, els caps, els soldats viuen i moren a mercè 
dels esdeveniments i de les forces obscures que dominen la història. Són unes 
víctimes que, amb el seu lent esfondrament, abans de morir intenten aixecar 
el cap per llançar un darrer crit (Schrei). 

A Seetch/acht(Bacallanaval, 1918), Reinhard Goering( 1887- l 936)descriu 
els personatges-sec marins tancats a la corre d'un cuirassat duram la batalla 
de Skagerrak- com unes víctimes que intenten comprendre, gràcies al 
diàleg, el perquè de la guerra. El raonament els incitarà a la revolta; però els 
fets, que fan irrupció amb cot el seu estrèpit, amb els crits de morc i de 
victòria.guanyen terreny i susciten una embriaguesa que no es por reprimir. 
Com podrien ells no cedir a aquesta temptació? Els versos tenen una 
estructura sòlida, la realitat és visca amb ull irònic i dur. L'acció és lineal en 
el seu conjunt. El conflicte de les opinions diferents dels marins duram la 
baralla és evident. Les preguntes queden sense resposta i hom continua 
lluitam, morim, protegim-se del gas i tiram mentre agonitzen. 

Karl Kraus (1874-1928) va exercir una gran influència artística i moral 
sobre la li cera cura alemanya de postguerra, tant sobre els expressionistes com 
sobre els neorealistes. Ningú no es va expressar més clarament que ell a Die 
letzte Tage der Memchheit (Els darrers dies de la humanitat, 1922), sobre les 
perspectives de la guerra del 14-18. Heus aquí com el ma reix Kraus presenta 
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la seva obra: «En termes terrestres, la durada d'aquest drama seria de deu 
vetllades. La representació ha estat concebuda per a un teatre de Mart. Els 
espais teatrals del nostre món no la podrien contenir perquè són la sang de 
la seva sang i el contingut del seu contingut, aquests anys irreals, impensa
bles, que hom no pot comprendre que s'hagin desvetllat, que no són 
accessibles al record i, la imatge dels quals, només es pot transmetre 
mitjançant un somni cruel. Uns anys on figures d'opereta han interpretat la 
tragèdia de la humanitat.» 

Representat en part en vetllades excepcionals, aquest fresc es desenvolupa 
en un pla realista i sarcàstic al començament, i que després, a poc a poc, esdevé 
apocalíptic, de malson. Reprèn i actualitza les maneres del Segon Farct de 
Goerhe, li dóna un contingut palpitant que esclafa, sora le pròpies 
responsabilitats històriques, els reis, els emperadors, els magnats, els tècnics 
embriacs del seu poder, els generals i els jrmkers disposats a l'aventura 
esportiva de la guerra tant si poden disposar de tropes com d'una canilla de 
caça. L'aventura tècnico-romàntica de les elirs alemanyes porta a la destruc
ció, a la mort, al silenci final. Aquesta obra complexa fendeix sarcàstica
ment les manifestacions més brillants de l'època -la premsa, el teatre, la 
cultura-; descriu els tipus humans i posa en evidència l'horror de la realitat 
que signifiquen: la guerra, la destrucció. D'alera banda, evoca amb trets lírics 
el bé, que s'ha de cercat dins la natura. La forma i la versificació tenen cos i 
fluïdesa, juguen amb una llengua que faalternarels passatges deliberadament 
dialectals i el pur classicisme. 

En real i tat, què proposen aquests au cors per ral que l'espectador recordi el 
seu desarrelament terrible? Totes les perspect ives llibertàries o renovadores 
no poden esdevenir inscruments concrets. La literatura i el teatre que 
segueixen l'expressionisme es troben en un carreró sense sortida, i hom 
l'exaspera, ja sigui en el pla de document històric, ja sigui sentimentalment. 
Una de les característiques del teatre expressionista, que el col·locava al 
primer lloc del teatre europeu, era l'equilibri entre la llengua, l'estil, les 
formes rea r rals i la tècnica, entre les exigències de la li reratura i les de 
l'escenari. Naturalment, aquest equilibri no es va mantenir. Paul Kornfeld 
a Himmel rmd Hol/e(Cel i infern, 1919), Franz WerfelaSpiegel111ensch(L'home 
mirall, 1920), es van abandonar a un simbolisme carregat de problemes. 
Oskar Kokoschka sembla un caçador de fantasmes que suscitava el seu propi 
narcissisme: com a mostra, en aquest sentit, Morder, Hof/ung der Fra11en 
(L'assassinat, esperança de les dones, 1907). Els poemes dramàtics -una 
sèrie nombrosa, des de Der Tote Tag (El dia morc, 1907) a Die Siindflut (La 
marea del pecat, 1924}--de l'escultor Ernsc Barlach evolucionaren en el pur 
terreny de l'esperit, a mercè de situacions rúsrico-ar.;:aiques i d'un misticisme 
gòtic. Alguns dels principals escriptors de l'època, especialment els 
expressionistes, van intentar l 'experiència de l'escenari (perexempre Thomas 
Heinrich i Klaus Mann) amb peces que són un aspecte menor en la seva obra. 
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Més originals són les obres d'Else Lasker Schiiller i de Hans Henny Jahnn. 
De la primera, Die \'(lupper ( 1924) s'abandona a un lirisme nostàlgic, que 

malgrat coc preserva la puresa de l'evocació. El segon, des de Pa,tor Ephraim 
Magnus (1921) a A nnut, Reichtum, Mensch undTier (Pobresa, riquesa, home i 
bèstia, l 948), desenvolupa una inspiració turgent i carnal, paral·lela a la vena 
de les seves novel·les, amb personatges turmencacs i atmosferes típicament 
nòrdiques. 

Les experiències negatives -la revolta estèril contra el món burgès, 
l'emasculació moral causada per la guerra- deixen un sentiment justificat 
de rancor i venjança. Aleshores, hom es refugia en un nou mite, que 
immediatament s'encarna en la crònica i en la història d'aquells anys: és el 
mite de la revolució, del cornar a començar; és, en definitiva, fer acce 
d'esperança. 

A penes amb vinc-i-cinc anysd'edac,Ernsc Toller va ser, l'any l 918, mem
bre del govern revolucionari de Baviera; d'aquí la condemna a cinc anys de 
presó, i un xoc interior, que va marcar tocs els seus actes des de llavors, fins 
al seu suïcidi, l'any l 939 a Nova York, on s'haviaexilatdesprés de la victòria 
del nazisme. Die \'(/andlung(La transformació, 1919)és el dramad'unesculcor 
que ha conegut els horrors de la guerra en el decurs d'una expedició colonial 
i que trenca l 'estàtua de la pàtria victoriosa. Ma,chinemtünner(Els destructors 
de màquines, l 920) presencaels conflictes que esclaten en el si del proletariat 
anglès a finals del segle XVIll, quan la introducció de les màquines va 
agreujar la seva condició. Masse-Memch (L'home-massa, l 921) és l'epopeia de 
les lluites que sosté el proletariat, de les seves crisis; és també el concrastencre 
l'individu i el grup, entre la massa i el cap. Hinkemamz(El mutilat, 1922) és 
la tragèdia d'un home que ha perdut la virilitat a la guerra: tragèdia del 
mateix poble alemany. Hoppla, wir /eben! (Upa, vivim!, 1926) és la història 
d'un antic combatent que surt de la presó i troba la societat transformada: el 
seu ex-camarada, que compartia am bell els ideals revolucionaris, ara ha pujat 
al poder burgès. El poder traeix tota revolució. El darrer drama de Toller 
Pastor Hali (El pastor Hall, 1938) va ser el darrer missatge de pau i de 
fracernicat enfront del crit de guerra nazi. 

Aquests drames van néixer i van ser presentats en l'espai d'uns pocs anys, 
quan a l'Europa de després de la «gran guerra» es cridava a fer revolucions de 
coca mena, quesovincs'acabaven en sang (els feixistes i els nazis s'apropiaven 
també d'aquest moc màgic de revolució). Toller examina i mostra els 
diferents desenvolupaments possibles d'un moviment revolucionari (i, 
naturalment, considera una revolució animada per les forces obreres). Pre
senta el conflictes tràgics ,-dels quals en tenia experiència directa-sorgies 
dins els múltiples moviments revolucionaris, com s'ofegaven en sang, com 
s'esfondraven. Aquestes contradiccions insolubles entre les aspiracions i la 
naturalesa de l'home, la immaduresadelesclasses,els errors i la deshonestedat 
dels caps, les circumstàncies històriques, foren les raons per les quals la 
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postguerra no va veure real i rzar-se el renovellament que s'esperava a ror arreu. 
La revolució soviètica va quedar confinada provisionalment. Les revolucions 
fracassades o traïdes van obrirel camí als règims feixistes. Sens dubte, si Karl 
Liebknechr o Rosa Luxemburg haguessin viscut, s'hauriaformarun moviment 
comunista potent al costat del comunisme soviètic; i n'hauria resultat una 
dialèctica útil, el nazisme no s'hauria pogut afirmar, les experiències 
revolucionàries s'haurien pogut multiplicar. Això no va passar a causa de la 
incapacitat del poble alemany i de les seves classes políticament avançades 
d'afirmar una consciència polí ricament dara, de secretar una classe dirigent 
veritable i no només unes figures soli càries. Les obres de Toller assenyalen la 
gravetat d'una situació històrica en els seus esdeveniments quotidians. Els 
personatges són obrers i dirigents. El llenguatge és clirecce,sensesobreentesos, 
i aquí i allà escà cenyir de lirisme. 

L'acció revolucionària del Sparrakusbund i del primer VKPD (Partir 
Popular Comunisca Alemany) foren un seguit de revolces fragmentàries i 
violentes, un acarnissament fatalista a recórrer un camí sense sortida. Toller 
creia en la revolució com en la més pura de les empreses humanes. Pensava 
que el primer deure dels revolucionaris era esborrar l'odi i la violència. Per 
exemple, intentà oposar-se que passessin per les armes un grup de guàrdies 
blancs. Amb el moviment ofegar i la reacció triomfant, Toller fou condemnar 
a diversos anys de presó. Aleshores va sentir que la fe s'esvaïa, sense adonar
se que la seva feblesa comportava un risc per a aleres. El més «perillós» va 
trobar la morc a la presó: 

Enclavam el meu braç, salva almenys l'honor, 
Un amic ha mort en la nit, 
Tot sol. 
Els barrors li han fet vetlla fúnebre. 
Heus aquí que ve la tardor. 
Un dolor terrible ens crema, ens crema. 
Desheretats. 

No obstant cor això, entre 1920 i 1925, l'expressionisme s'havia posar de 
moda. Havia fet aparició en el cinema mut, especialment amb el cèlebre 
Gabinet del doctor Caligari, de Wiene, o No1fera11, el ,,ampir, de Murnau. Es 
vulgaritzava en unasèriede subproductes. Ara que ja no ceniacap raó de ser, 
penetrava en els cabarets, en el llenguatge, en els costums, en els salons. 
Alemanya tenia una vida febrosa i agitada: manifestacions, crecs, incendis, 
cançons. Aleshores Amole Bronnen (1895-1959) ocupa el primer pla. 
Comunisca al principi, nazi després, finalment empresonat pels seus nous 
camarades; fill d'una jueva; expressionisra, després neorealista, amb rocs els 
excessos d' aquesrs dos moviments, va agafar amb calent, però amb una 
indiferència absoluta, els remes de la seva època: el conflicte generacional a 
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Vatermord -que posseeix una considerable intensitat dramàtica; les 
percorbacions psíquiques de la pubertat a Geburt der J ugend (El naixement de 
la joventut, 1920); la qüestió social en el drama Anai-clúe in Si/ian (Anarquia 
aSilian, 1924); la pruïjanacionaliscaaRheinúche Rebellen (Rebels renans, 1925); 
iaOstpo/z11g(Expedicióal pol Esc, 1925)-queés lasevaobramésmedicada
el descí simbòlic de l'home visc a cravés dels segles: un descí heroic, cant si es 
tracta de l'emperador Alexandre com d'un aventurer modern. 

Els cernes de l'expressionisme van ser represos, posars en contacte amb una 
realitat més quotidiana i, en cerc sentit, verificats per la Neue Sachlichkeic 
(nova objecrivicar). Els mori us d'insarisfacció i de revolra, aquesta vegada 
eren expressa es en un co, de fer, divers, aparentment sense compromís, però 
de més fàcil assimilació per parc del públic. 

Hans Clumberg (1897-1930) reprèn el rema de la revol ca contra la guerra 
a \Ylunder um Verdun (Miracle a Verdun, 1931), d'un realisme poderós. 

Entre el drames de Ferdinand Bruckner (1891-1958), que passen d'un 
terreny a un alrre segons els criteris del reportatge periodístic, és Krankheit 
der )11gend (El mal de la joventut, 1926) el que ré més èxir. Bruckner hi recull 
les inquietuds del seu temps i les posa en escena amb una tècnica sagaç, 
despullada, agressiva. Die Verbrnher (Els criminals, 1928), Die Kreatur (La 
criatura, 1930), Die Rassen (Les races, 1933), tenen també resrimonis prou 
significatius, que il·lusrren les crisis i les angoixes d'aquests anys. El 
dramarisme hi és obsesssiu. Els personatges renuncien a revol car-se, i la seva 
denúncia es gira conrra ells mareixos. 

Richard Billinger ré una dramatúrgia acolorida d'inspiració rúsrica i 
pagana. Karl Zuckmayer va tenir un gran èxit de públic amb uns rexros 
escrits decididament per explotar la vena còmica. Günther \X/isenborn va 
abordar cernes i personatges polèmics. En el decurs dels anys precedents al 
triomf del nazisme, Walrer von \X/agenheim va produir revistes brillament 
satíriques i polítiques. En una sèrie de drames honesros, històrics o polèmics, 
Friedrich \X/olf, realista tradicional, va il·lustrar els moviments socials i els 
esdeveniments sobrevingues a Alemanya. 

Fritz Hochwalder pertany a la generació següent. A Hei/ige Experiment (En 
la cerra com en el cel, 1942) aborda les relacions entre la religiositat humana 
i les condicions històriques, relacions que considera posirives. Per a això se 
serveix d'un episodi singular, les colònies socialitzants que els jesuïtes van 
fundar al Paraguai, a finals dels segle XVIII. 

Així com el moviment romàntic alemany va continuar durant més d'un 
segle (fins al surrealisme i més enllà) inspirant la reflexió i la creació, el rearre 
expressionista - naturalment en un terreny molt més escrec- continuava 
susciranc rendències i sorprenent la imaginació. 

La influència de l'expressionisme es va estendre fora d'Alemanya. La 
trobem en Michel de Ghelderode, a les obres de joventut de Spender, Auden, 
Jsherwood, Day, Lewis; n'hi ha erers fins i roca Broadway, aElmer Rice iJohn 
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Howard Lawson. Després de la darrera guerra, la tradició es va remprendre 
feblement a Alemanya occidental. Però allà on hi ha l'expressionisme -de 
manera més agradable al públic, com és normal després de trenca anys
directament en la veu i en els gestos, és en l'obra dramàtica del suís Friedrich 
Dürrenmacc (1921-1990), que va assolir una gran nocoriecac amb Die "he de1 
H err Minissipi (El casament del senyor Mississipi, 1952) i ambDer Be1uch der 
A/ten Dame(I.a visi ca de la vella dama, 1955). Wedekind i Kaiser regnen en 
l'univers de Dürrenmacc: l'humor i la moral perranyenal primer, laconscrucció 
i la imaginació escènica al segon. 

Els escriptors suïssos de llengua alemanya viuen en l'esfera cultural 
alemanya (i els romands en l'esfera francesa), però també cenen les cultures 
que els són veïnes i practiquen els empelts més singulars. En Dürrenmacc 
trobem, per exemple, cercs accencs de teatre de boulevardque reaccionen sobre 
els sediments germànics i els fan molc acceptables, fins i coc per al públic 
tradicionalment refractari als productes de l'expressionisme. En realicac, la 
matèria original és rara en el ceacrede Dürrenmacc. Es tracta, per contra, d'un 
sincrecisme hàbil que cé qualicacs dramàtiques sòlides i que creu el pretext 
per a l'espectacle de les experiències assimilades. Així doncs, la manera pot 
fins i coc semblar original i desconcercanc, i ho és en relació al repertori mitjà, 
però justament perquè fa •mitjà» i agradable el fet artístic d'origen. 

El casament del senyor Müsissipi cé com a fonc manifesta El castell de \'(/etterstein 
de Wedekind pel que fa als cernes i a un cerc cinisme ingenu. Quant als llocs 
i a l'evocació, s'adapten directament a l'exemple de Kaiser (que és molc 
conegucaSu,ssa, on hi va passar els darrers anys de la seva vida). Naturalment, 
no hi manquen les al·lusions a l'actualitat. En efecte, el revolucionari 
professional és comunisca i Dürrenmacc el descriu segons els clixés habi cuals, 
que rescata amb un cerc humor. El cerna de I'adulceri es complica amb crims 
i amb avenrures polítiques, que li donen vida i un nou atractiu. Els 
personarges de la vídua, del procurador, del ministre, del revolucionari, són 
dibuixats clarament, amb un traç incisiu que els aproxima al tipus, sense 
caure però en l'abstracció o el simbolisme. L'arquitectura teatral és d'una 
finesa cerca, però naturalment es ressent d'un artifici volgut. Aquescaobra va 
tenir molc d'èxit en els països de parla alemanya. 

La visita de la vella dama, per contra, ha circulat en el món sencer. La 
qualitat més personal i autèntica de Dürrenmact és, sens dubte, el seu esperi t 
mordaç i amarg, «micteleuropa» en el sentit clàssic del terme, però sense 
nostàlgia ni tendresa. La visita de la vella dama agafa de cerres comèdies de 
Georg Kaiser els personatges, les situacions, la progressió ràpida i els seus 
ai ces deva11deville,mencre que el mecanisme recorda Fam de Boncempelli. En 
Kaiser i en Boncempelli la intenció demostrativa i moralitzadora se'n duia 
l'avancacge fins a un cerc punc. Dürrenmacc, al contrari, compta direccamenc 
amb el g use de les revistes, amb la curiositat que l'home del carrer sent pels 
reis i les reines d'avui dia-és a dir, pels posseïdors de grans riqueses- i pels 
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detalls insòlits de la seva vida. Clara torna a Güllen, un poblet alpí d'on va 
ser expulsada ignominiosament, mig segle abans. I.a seva visita només té una 
finalitat: venjar-se del seu primer amant, que la va enganyar i la va abandonar, 
tot impulsant-la, pràcticament, pel camí de la prostitució. Reclama el seu cap 
i, en compensació, ofereix als seus conciutadans un terç dels seus béns 
immensos, que es repartiran equitativament de manera que cadascú tingui 
més que suficient perviure. Al principi se li oposa una negativa clara per raons 
d'humanitat i de moralitat. Però ben aviat tots troben bones raons i se 
sacrifica l'home a l'altar de bou d'or. El sentit de la faula és clar, fins a 
l'evidència. Dürrenmatt evoca amb gust i habilitat la vida, els personatges, 
el petit món tancat del poble. La milionària i els qui l'envolten cedeixen al 
plaer de la paradoxa, que no està pas mancada de troballes divertides però que, 
en darrer terme, no té valor si no és en contrast amb Güllen i com a expressió 
estereotipada d'allò que pot un simple mortal, sempre que sigui milionari. 
La veritable prova de força de l'espectacle (es tracta sobrecoc d'espectacle) és 
la perfecta credibilitat d'una aventura simbòlica. 

A les obres següents -Frank V (subtitulada «Òpera per a una banca 
privada», 1959) i Die Physiker (Els físics, 1961 )- Dürrenmatt dóna proves 
d'una habilitat formal, tant pel que fa a l'elecció dels temes i la seva actualitat, 
com per la virtuositat del llenguatge dramàtic, les fonts del qual són 
complexes i tenen per base la paradoxa humorística, la paràbola, la moralitat. 
A Die Meteor (El meteor, 1967) triomfen l 'artifici, la creació mecànica d'una 
estructura, el «sentit del teatre». 

Com Dürrenmatt, el seu conciutadà Max Frisch (1911) s'abeura amb 
desimboltura a les fonts més diverses (sempre en el quadre de la cultura més 
recent) a fi de presentar-se al públic amb un substrat ideològic imponent. 
Però el seu «amor perla geometria» li pertany totalment, i això pot ser l'efecte 
de la seva professió d'arquitecte. Disposa, ajunta, organitza eclècticament les 
seves reminiscències en una paràbola semblant a un teorema. No subsisteixen 
personatges veritables més que en funció d'una categoria de la demostració. 
l encara menys hi ha psicologia, atmosfera, costums. Ens trobem davant un 
escaquer dialèctic, on les situacions i els desenvolupaments condueixen 
necessàriament allà on es preveia. Les qualitats de Frisch es resumeixen en una 
conversa brillant i fluida, en un estil prou hàbil on el lirisme i l'humor 
alternen i es temperen, dissimulant els emprèstits. 

Què vol dir de nou, a l'espectador, DonjuanoderdieLiehezurGeometrie(Don 
Juan o l'amor per la geometria, 1953)' Frisch teixeix una t rama decorativa 
on el seu DonJuan juga lliurement amb la idea de l'amor, que detalla amb 
la lucidesa de l'anàlisi matemàtica. No és per casualitat que la claredat i la 
puresa de la geometria siguin la seva passió declarada. Don Juan pretèn 
alliberar-se per tocs els mitjans dels efectes de l'encant que exerceix sobre 
l'altre sexe i que li repugnen (en el prefaci de rigor - però penetrant- , Frisch 
nega la parella, nega que un sexe es pugui unir a l'altre i manté, al contrari, 
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que l'individu aspira, fatalment i sobrecoc, a tenir els dos sexes en ell). 
Biedmnann unddieBrantÍitifter(Biedermann i els incendiaris, 1952) porca 

com a subtítol «peça didàctica sense ensenyament». Això és afirmar una 
relació di rec ca amb els uhrstiickede Bcechc. La diferència essencial és que aquí 
intervenen personatges típics de la burgesia, que l 'auror sotmeta un sarcasme 
benèvol. Els incendiaris es multipliquen a la ciutat. Biedecmann no se'n 
preocupa gaire, no vol preocupar-se'n. Fins i coc intenta excusar-los. Pacta 
amb ells, els hostatja, els dóna fins i cot els llumins. «El destí s'ha t ransformat 
en estupidesa» diu el cor. I els gasòmetres salten un rere l'altre. Biedermann 
esdevé la víctima de la seva manca d'energia, de la seva incapacitat de 
reaccionar, de les seves vel-leïtacsde conciliació, del seu esperi t de compromís 
i de la seva inconsciència. Qui són, doncs, els incendiaris? Els diabòlics 
comunistes? No se sap ben bé, i d'altra banda no té gaire importància. El que 
importa és la progressió portada amb mà de mestre, on es veu Biedermann 
i els seus que cedeixen a poc a poc, fins a córrer cap a la catàstrofe. El que 
importatambéés l'anàlisi perspicaç de la psicologia burgesa-particularment 
de la burgesia suïssa, que juga la comèdia d'una seguretat que no posseeix
en les seves reaccions quotidianes, amb els prejudicis i les grandeses. Frisch 
es refereix directament a un món real, que és el seu: el de Zürich. Dóna proves 
d'un humor d'aparença somrient, però en realitat corrosiu i denigrant. Tota 
l'obra escà animada per un seguir de troballes enginyoses, on h i prenen part 
-com a contrapunt irònic- les cançons del cor de bombers i els rampells 
del corifeu. Aquesta vegada, el lligam directe amb el seu ambient dóna a 
Frisch un poder que no es basa només en els recursos d'un arranjament 
dramàtic. Biedemuznn i els incediaris és el seu intent més reixit, per la precisió 
amb què pinta un univers sense ideals i sense problemes com és el de la 
societat suïssa -¿quins turments es poden cultivar quan s'escà adormit en 
un conservadorisme sense fi? 

Efeccivamenc, el benescaccondueix al mateix esgotament espiritual que la 
misèria, però sense les mateixes justificacions. ¿És per això que Frisch arriba 
a la farsa en un acte? Die grosse \Vut des Phi/ipp Hotz (La gran ràbia de Phi lipp 
Hotz, 1958) és de faccura nova, diríem que radiofünica, i torna als temes de 
l'adulteri i de la pau de la llar, remes característics del vaudevi/le, que Frisch 
proposa finalment com un dels punes de partida de la moral itat. 

A Andorra (1961), l'obra potser més compromesa de Frisch, trobem el 
Brecht de Caps rodons, caps P=eguts i l'Adamov de Tots contra tots, és a dir, el 
tema de la persecució racial en un país imaginari. L'acció recauen alguns cops 
de teatre i en alguns personatges que tenen una cerca consistència poètica que 
captiva el públic. Frisch va traduir les al·legories desagradables de Brechc i 
d' Adamov en un melodrama patètic que embriaga els qui són sensibles a certs 
temes sense conèixer-los gaire. El novel·lesc a l'estil Sardou pren fàcilment si 
troba uns intèrprets que convenen. 

Biografia (1967) es ranca en unes maneres cípicamenc burgeses: precisament 
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en aquesta actitud que vol semblar progressista i sense prejudicis. És una 
posada al dia, brillam, de la comèdia de costums, tenim en compte les 
darreres modes i la psicologia més recent que es rroba en la vida quotidiana 
i en els drames secrets (sobrecoc en els països de llengua alemanya). 

L'obra de Brecht 

Berrolc Brechc -poeta, dramaturg, conrador- és una figura eminent, 
simbòlica podríem dir, i no només en el terreny ceacral, perquè va pensar i 
realiczaruna nova forma dramàtica, hi va introduir una nova representació del 
món juntament a una nova orientació ècica. Va ser un mestre de consciència. 
J el drama interior que ell mateix va viure i sofrir durant els crema anys més 
ombrívols de Ja història del seu país fa llum sobre el drama que va sacsejar 
profundament bona parc dels intel·lectuals europeus. 

Les primeres obres i poesies de Brechc neixen en el clima de la primera 
poscguerraalemanya: desil·lusió, amargura, llàgrimes de rancor per ladesfeca 
patida per aquells que varen intentar alliberar la nació de l'herència milita
rista i imperialista. Brechc esrava ja a punt de separar-se de l'avantguardisme 
formal, de la simbologia sovinc emfàtica i exasperada, i adopta un llenguatge 
voluntàriament vulgar i popular, dissimula el seupdthos interior soca acrituds 
cíniques. No poc ofegar el Schrei que ja havia partir del Woyzeck de Büchner 
i que es prolonga en les seves acusacions realistes. Des d'ara, Brechc s'inspira 
en la revolució espartaquista de Rosa Luxemburg i de Karl Liebknechc, però 
és per conmemorar-ne dolorosament la fallida, per condemnar en nom seu 
aquell món de la poscguerraon viu sense esperança, i que ha visc desaparèixer, 
amb ladesapariciód' aquests dos líders, una líniadireccriude gran importància. 
Una línia que hauria pogur donar al moviment obrer alemany una cerca 
autonomia, fins i tOt de cara a la revolució sovièrica; que hauria pogut 
engendrar una contradicció fecunda i dialèctica, que hauria permès unes cries 
revolucionàries diferents. La situació convenç Brecht d'expressar de manera 
«didàcrica" lacercesa que el marxisme menarà Ja classe obrera a arrelar-se de 
bell nou, a emparar-se del poder, a fer-se el motor de la història. 

La victòria de la dictadura nazi fa pensar a Brechr que els fonaments sobre 
els quals es basava poden ser insuficients, o potser hererogenis davant la nova 
realitat històrica. En el decurs de les seves peregrinacions d'exiliat, arribarà 
a l'URSS però només s'hi quedarà poc temps, i passarà un llarg sojorn als 
Escats Units. Els seus grans drames d'exili -on assoleix l'epopeia- no 
reneguen del marxisme, però no es limiten a considerar-lo com l'única fonc 
de meditació. Aquests drames inclouen el marxisme dins l'esforç històric i 
especulatiu de la humanitat, l'insereixen en un correm de pensament més 
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vasc que assigna a l'home un deure moral, segons les ensenyances vingudes 
d'experiències múlciples (i Brechr escà parciculamenc atenc a les del seny 
oriencal,de Confuci, de Lao Tse). Per ranc, la seva poesia i el seu teatre tenen 
per inspiració tot allò que la humanitat ha produït en el si de grans 
moviments filosòfics i religiosos. Brechc en dóna el sencic en simples 
avencures humanes, crea al·legories clarificadores, faules que guiaran l 'home 
en les decisions i les tries davant les alternatives actuals. 

Des de l'any 1948 fins a la seva mort, Brechc resideix a Berlfn-Esr, on va 
fundar la companyia model que és el Berliner Ensemble. El treball dedirecroc 
constitueix un veritable punt de partida pera! moviment cearral de postgue
rra. El que coneixem del seu treball creador d'aquest període és, per contra, 
ben poca cosa (unes poesies, un drama inspirat en la Comuna) i cedeix potser 
a unesexigènciescontingencs,al clima polític de l'època. Els honors i els èxits 
són molcíssims. No obstam això, les millors obres encara no s'havien difós a 
la Unió Soviètica i a la mare i xa Alemanya Oriental, on se'l considerava com 
un home d'un alcre temps, poc en armonia amb els postulats oficials. 

Un obstacle fonamental s'oposa a la formulació d'un ¡udici exhaustiu so
bre aquesta obra. Pel que fa a la producció dramàtica, només es por fer una 
anàlisi crítica vàlida sobre la base de represencacions que hagin ringur el ro 
aprop iac. U na obra de teatre només revela la seva veritable naturalesa dam u ne 
l'escenari. I més encara si es tracta d'obres de Brechc que, per la seva 
«cecnicitac» per dir-ho d'alguna manera, estan fetes per a l'escenari i no pas 
per a la lectura. La realització té tanca d'importància que Brechc, després 
d'haver-les muntades, va publicar els llibrers o «models» de munrarge 
(Modellbücher), que precisen el seu treball mitjançant nombroses fotografies, 
notes i un diari de representacions. Avui en dia noés possible fer un panorama 
crític d'aquesta producció. Però, aillí i tor, es pot constatar que les seves 
intencions i la vasca reforma que ell va proposar semblen sobrepassar de 
vegades les possibilitacs de creació i de representació, que els horitzons que 
va obrir amb les seves teories van molc més enllà de les seves obres i són la raó 
de la seva forca influència. Esperàvem de Brecht el drama del seu poble; 
buscàvem en les seves obres comprendre la naturalesa d'uns esdeveniments 
tràgics, les conseqüències dels quals són tan presents. Com Goerhe i Schiller 
-per a en un temps nou-, Brechr va preferir expressar-se mitjançam el 
mire, la llegenda. 

Davant els personatges del món real - les poques vegades que es va 
enfrontar amb ells, com a Gran por i mi.sb-ia del Ill Reich-se sent embarassar, 
rot i que el seu compromís no hauria pogut ser més complet davant el que 
passava al seu pafs, al seu poble (i de què, d'altra banda, tenim un eco ran 
directe i can espontani a les seves poesies). Amb aquests límits, tenim el 
sencimenc d'un nou honrzóque només podia abastaren part i que queda per 
explorar; però també el sentiment d'una vital i rar essencial en el debat de les 
consciències, ran avui com demà. 
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Nascut a Augsbourg l'any 1898, el Brechr encara adolescent va ser cridat 
a files; com que escava inscrit a la facultat de medicina, s'hi va enrolar com 
a infermer. El record de la guerra i de la immediata postguerra van tenir una 
gran influència, sota la qual va escriure les primeres balades, recollides més 
card sora el rírol de Hauspostille (Sermons domèstics, 1921), i les primeres 
obres: Baal (1918) i Trommeln in der Nacht (Tambors en la nit, 1922). 

Des del començament, la seva personalitat creadora es va obrir, amb el seu 
amor a la vida (i a la paròdia). Les reminiscències hi abunden i, com sempre 
en ell, són declarades i, de vegades, còmicament alterades. D'altra banda, 
també abunden en els expressionistes. I en bona part són les mateixes -per 
exemple de Georg Büchner o d'Arrhur Rimbaud-, posades al dia amb 
lirisme o bé amb humor negre, agressiu i sarcàstic. Brechr arriba a identificar
se amb Rimbaud quan descriu, a Baal, el coral abandonament de la febre dels 
sentits i de l'existència, encara que sigui sora el control de la ironia. 

Amb Tambors en la nit, Brecht aporta un tesrimoniarge directe d'un gir 
històric que es va verificar a Berlín l'any 1919, quan es va ofegar la revolta 
espartaquista. Gir que havia de conduir el poble alemnay i roca Europa a una 
sèrie de conseqüències complexes i tràgiques. L'heroi de Brecht personifica 
la dimissió, té amargura del fracàs. Fastiguejat per l'especraclede les baixeses 
a les quals assisteix, no té la força de sobreposar-s'hi. I mentrestant, els 
espartaquistes cauen a les barricades. 

[m dickicht derStàdte(En la jungla de les ciiltats, l 923)evoca una Amèrica 
mítica (hom pensa en un desenvolupament de les esperances de Kafka a 
Amerika). Al racionalisme s'alia un cert sentit de misteri. La lluita ferotge que 
lliuren els dos herois és la dada d'una agressivitat solitària i alienada, la 
significació de la qual és cada cop més acrual. 

Després (sense excloure les marxes enrere i les interferències), amb els 
primers èxits pràctics, comencen les adaptacions, les col·laboracions amb 
deixebles i amics; dit en aleres paraules, un treball cl' elaboració dramatúrgica. 
Brecht elegeix remes i textos del passat que li convenen particularment per 
donar-ne interpretacions actuals (com d'altra banda també feien els tràgics 
grecs), o fins i rot biografies i relats que transformarà, ultrapassant amb 
valentia les dades originals. En aquest terreny, Brec h t de vegades assoleix la 
perfecció; i de vegade<, com els grecs, la idea nova que dóna del mite p ren un 
significar particular en el desenvolupament de la nostra civilització. 

La traducció i l'adaptació que va fer Bertolt Brecht, l'any 1924, de 
l'Eduard li de Marlowe apostava per un despullament i per un vigor dramàtic 
capaços de posar al descobert la cruesa de les relacions que s'instauren en el 
terreny delpoderpolític(peròavui dia preferim la complexitat impetuosa de 
Marlowe). No neguem que e•· aquestaobraaparegui una novetat de concepció 
interessant. No es pot oblidar, d'altra banda, que aquest intent va tenir lloc 
en el moment del naixement de la Neue Sachlichkeit, amb la seva actitud freda 
i imparcial davant el rema; ni que Feuchrwanger, col·laborador de Brecht en 
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aquesta adaptació, volia també una fidelitat documental en contra de 
l'extrema subject ivi rar de l'expressionisme. 

En Brecht es va fer constant el fet de fer fructificar la seva experiència 
d'adaptador (l'any següent va esdevenir Dramaturg, és a dir programador, al 
Deucsches Thearer). Aleshores, ell ja havia eret la idea de personatges o de 
cançons de Wedekind i de Georg Heym. La gestió de Brechr entrecreua o fa 
alternar aquests dominis diversos: el d'una producció original, el d'una 
modificació de textos dramàtics clàssics, el d'una referència clara a una obra 
narrativa antiga o comremporània, i aquell on el col·laborador elegit té un 
pes considerable. Això suscira en ell una doble naturalesa, un art reflexiu que 
paralitza la seva imaginació quan intenta moure's fora de les estructures 
preexistents, a les quals s'adapta i gràcies a les quals ha pogut manifestar-se. 
Sovint, la seva visió marxista de les coses li permet situar el mice sora una llum 
que l'aclareix i l'interpreta (és la mateixa operació que havien efectuat 
Meyerhold i Piscator en les seves representacions que remodelaven el text 
original, ja fos per la manera de fer-lo interpretar, per mitjà d'elements 
interposats que servien de caralit:zadors). Quan Brecbc actuava directament, 
el nus era difícil de desfer. 

Die Dreigroschenoper (L'òpera de tres rals, 1928) afeixuga l'original -és a 
dir The Beggar's Opera dejohn Gay-si es fa abstracció de la música de Kurr 
Weill i dels versos àcids i brillants que Brechc va escriure per a les cançons. 
Aufttieg u11d Fall der Stadt Mahagonny (Ascensió i caiguda de la ciutat de 
Mahagonny, 1930) cau dins un al-legorisme sense més raó de ser que ell 
mateix, a causa de l'atmosfera de film ,vestern «en general». També aquí cal 
fer abstracció de les cançons (Brecht és sobretot poeta, poeta de balades, de 
complantes, i més tard d'epigrames). 

Ma1111 ÍJt Mann (Un home és un home, 1926), sàtira violenta i bufa del 
colonialisme, que Brecht porta ales conseqüències extremes, recorda Kipling 
vist a contrallum. Der Flug der Lindbergh (El vol dels Lindbergh, 1929) i Das 
Badener Lehrstiick wm Einverstiindnis (L'obra d idàctica de Baden-Baden o la 
importància d'estar d'acord, 1929) donen elements d'inspiració per la mú
sica i per l'espectacle. 

Der Jasager und der Neinsager (El que diu sí i el que diu no, 1939) segueix 
fidelment el 115 en la forma i el contingut. Dit Ausnahme und die Regel 
(L'excepció i la regla, 1930) i Die Massnahme (La decisió, 1930) segueixen 
encara el 115 però només en la forma, aquesta vegada el que impulsa els 
personatges és l'aspiració revolucionària, un sentiment nou de la justícia. La 
«decisió» urilirzaconcepcions-èriques que es mantenen constantment en el 
pla de la vida i de l'acció quotidianes, sense baixar per això al dogmatisme i 
als preceptes. 

Die Mutter (La mare, 1932) reprèn directament la cèlebre novel·la de 
Gorki, però la tesa. Die Heilige Johanna der Schlachthofe (Santa Joana dels 
escorxadors, 1932) transposa un relat d'Elisabeth Hauprmann, rot donant-
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li ànima i inspiració. La interpretació de la Guerra Civil EspanyolaaDiegewehre 
der Fra11 Carrar (Els fusells de la mare Carrar, 193 7) és fluixa, sense una 
experiència veritable dels esdeveniments. Més febles encara són el laboriós 
al·legorisme de Die R1111dkopfe 1111d dieSpitzkopfe (Caps rodons, caps punxeguts, 
1936) i la interpretació històrica de Die Horatier 1111d die K11riatier (Horacis i 
Coriacis, 1835). 

1\l11tter Co11rage 1111d ihre Kinder (La mare Coratge i els seus fills, 1941) 
s'inspira en Grimmelshausen. Der Ka11kaJische Kreidekreis (El cercle de guix 
caucasià-acabat el 1945) s'inspira amb tota llibertat en un text xinès antic. 
H err P11111ila 1111dsei11 Knecht 1\latti (El senyor Punti la i el seu criat Mani, 1948) 
s'inspira en Ll11111s de la ciutat de Chaplin i en conres d'una dona escriptora 
finlandesa, Hella Wuolijoki. 

Der g111e Memch vo11 Sewa11 (La bona persona de Sezuan, 1943) i Leben des 
Galí/ei (La vida deGalilei -escrita el 1939, segona versió de 1947) es basen 
en un sòlid fons històric i cultural que no els perjudica en res, al contrari, en 
retiren l'humus. Són obres d'una maduresa plena, lliure i esplèndida, viscuda 
després del 1933, en les vicissituds de l'exili (a França, Dinamarca, Finlàndia, 
l'URSS, els Estats Units)que, per a Brecht, foren angoixants sense esdevenir 
tràgiques. 

De retorn a Berlín, l'any 1948, Brec h t porta en els seus quaderns una sèrie 
d'obres, encara sense polir ni posar a punt. Dm Verhiir deJ L11k11/lus(El procés 
de Lucul·le, 1940), que va revisar i muntar amb la intenció de renovar la visió 
que Shakespeare tenia de Roma, és una obra que cedeix massa a les exigències 
de la demostració. Die GeJichte der Si111011e Machard (Les visions de Simone 
Machard, 1943) és una novel·la de Feuchtwanger sobre la resistència fran
cesa, més el record de Joana d'Arc. Der a11fhaltsame A11/stieg deJ Art11ro Ui (La 
resistible ascensió d'Art u ro U i -esc r i ta l'any 1941) és una paràbola poderosa 
on es troben els films de gàngsters clàssics d 'entre 1930 i 1940. Schweyk im 
zweiten \Yleltkrieg (Schweyk a la Segona Guerra Mundial -escrita el 1943), 
és una obra on és difícil de seguir la petja de Hasekh. 

La darrera obra que Brecht va fer representar -probablement per motius 
d'oportunitat- , Die Tage der Ko1111111111e (Els dies de la Comuna -acabada el 
1949), dramatitza uns relats i unes novel·les sobre aquest esdeveniment 
històric seguint els criteris del realisme socialista (sense una convicció 
profunda). La seva obra compta també d'un nombre d'adaptacions menys 
modificades, que acompanyaren la seva activitat de director: La duquessa 
d'Ama/fi, segons Webster, amb W.H.Auden; l'A11tígo11a de Sòfocles, 
traducció de Hólderlin. 

Els temes actuals van atreure una segona vegada l'interès de Brec h t després 
de la victòria del nazisme: Furcht 1111 Elendder Dritten Reichs (Gran por i misèria 
del lli Reich, 1938), on algunes escenes són d'una veritat psicològica molt 
amarga (com la cèlebre de la dona jueva), però el conjunt manca de causti
citat. 
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Brecht disposa, com a autor i adaptador, d'una dialèctica molt viva en 
l'escena, i la seva visió és, en un cert sentit, profètica, quan detalla i orienta 
les lleis del comportament humà a la llum de la història. En el terreny 
intel·lectual, és agosarat, amb unacoherènciasense falla. No li passa el mateix 
en els terrenys de la creació i de la imaginació. Recula davant la dificultat de 
reproduir damunt de l'escenari el món al qual pertany, de presentar un fresc 
que ens hauria permès de comprendre l'ascensió i la caiguda del Hl Reich, 
com Wedekind ho havia fet amb l'Alemanya wilhelminiana, Kraus amb 
l' Austriade la guerra i de l'enfonsament, Toller amb la revolució fallida entre 
1918 i 1920. Pagant aquest preu, Brechr va poder dur a rerme una obra més 
acabada, més vasra, més lúcida que la d'ells; a aquest preu ell va poder reno
var les fites de l'activitat tearral. 

Durant vuit anys, des del seu retorn a Berlín fins a la seva mort -so
brevinguda l'any 1957, quan representava La vida de Galilei-, hi va haver 
un gran silenci, en part omplerr per la direcció del Berliner Ensemble, per la 
publicació del seus «models» de muntatge i pels seus escrits poètics, de 
vegades molt circumstancials. Segurament hi ha una explicació que, sens 
dubte, també aclariria el passat. Si se l'estudia més enllà de la superfície, 
l'obra de Brecht implica moires pregunt es. No se la pot comprendre i jutjar 
si se la sostreu del context històric i cultural del qual forma part, si no es 
col·loca el seu autor enmig dels seus contemporanis i si no es considera al seu 
costar tants d'altres poeres o dramaturgs que, com ell, visqueren èpoques de 
lluita. Èpoques de què cada personalitat intenta expressar el drama; uns més, 
els altres menys, els altres esporàdicament. Però és el conjunt el que 
constitueix el quadre, i la vista de conjunt fa caure les aprovacions en bloc, 
i en separa una sèrie d'elements positius, presents tant en Brecht com en 
Wedekind, Toller o Kraus. L'existència de Brecht -interrompuda massa 
aviat- se'ns apareix com un corrent molt vast del qual encara no podem 
mesurar l'amplada, però que certament marca la història del teatre actual. 
Quant al seu esforç èric, és un testimoni capital per a la història profunda de 
la consciència humana dels últims temps. 

Passa de la recerca lògica i clara de les coordenades morals que poden regi r 
l'acció revolucionària, la reivindicació de justícia, les empreses de la ciència 
o les relacions del jo amb)a comunitat-recerca que Brecht ja havia efectuar 
a les Lehntiicke (obres didàctiques) en un acte-, al didacrisme exasperat i 
exaltant de La mare. L'experiència de Santa joana dels escorxadors-sondatge 
inesperat de l'esperit religiós, d'una religiositat que passa a un terreny molt 
més propici a la floració: el de la lluita de classes-queda sense futur i sense 
efecte, especialment perquè la seva exposició voluntàriament crua impedirà 
que l'obra vegi l'escenari abans de la mort de l'aurat. 

L'any 1931 Brecht intentaferun procés a Pabst perla versió cinematogràfica 
que aquest havia fet de L'òpera de tres rals, on donava a l'obra un to únicament 
pintoresc. El mateix any prepara un guió, amb la col·laboració d'Ernst 
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Ottwalt, per expressar directament en cinema els seus punts de vista sobre 
l'avenir del proletariat berlinès: muntat per un jove búlgar, Slatan Dudow, 
Kiihle \Vampe (Ventres glaçats) surt en el moment que el nazisme triomfa i 
quan prohibeixen una gira amb La mare. El film no va ser gairebé mai 
projectat. És un film actual que, després d'haver descrit amb pudor un suïcidi 
provocat per l'atur, en extensió constant després de la gran crisi, passa al 
lirisme dels cors proletaris, a les grans reunions esportives,a un amor que venç 
l'egoisme del mascle i deixa presagiar les alegries de la família. Enfront dels 
desordres de l'economia, el proletariat ofereix la perspectiva d'una panacea. 
No hi ha rastre de la marea del nazisme. Malgrat alguns moments tensos 
d'oposició entre les classes o les generacions, malgrat la frescor de les vistes, 
el simplisme de Kühle \Vampe és ben desconcertant, encara que el justifiquem 
per al públic dels cinemes; com ho és aquest poder de redempció que es dóna 
a l'eugènica esportiva, naturista, coral. 

A l'exili, Brecht devia reflexionar profundament sobre els seus errors de 
perspectiva. Al costat de drames i obres en un acte de caràcter polèmic o de 
desfogament, prepara representacions grandioses de la civilització humana; 
millor dit, interpretacions a través de texros o de fets històrics. Reprenent 
temes i personatges de Grimmelshausen, Mare Coratge els fa significatius de 
l'evolució psicològica dels individus enfront dels horrors d'una guerra. A 
força de viure seguint les tropes amb la seva carreta, la cantinera acaba per fer 
de la guerra i de la mort la seva raó de viure, encara que la guerra i la mort 
li prenguin els fills un darrere l'altre. La guerra arrossega. Es tracta de 
sobreviure a qualsevol preu, de defensar els interessos unguibm et rouro, per 
allunyar l'amenaça de ruïna que plana constantment sobre el comerç. Brec h t 
descriu, doncs, la transformació de comportament sota el fenomen del xoc 
entre els pobles, típic i periòdic de la civilització. Tots els valors i rots els 
senstiments en són víctimes. 

La bona per1ona de Sewan parteix de llegendes xineses, i de realitats de la 
Xina que ha entrat en el gremi del capitalisme, per fornir una nova visió 
moral: la d'una bondat que s'esforça per afirmar millor el seu valor i per evitar 
de veure anul·lats els seus efectes. La petita Xen-té, afavorida pels déus per 
haver-los donat hospitalitat, es veu obligada a desdoblar la seva naturalesa 
per no ser explotada per aquells que s'haurien de sentir lligats a ella i que la 
deceben. Els déus l'adverteixen que, si més no un dia a la setmana, és millor 
ser vigilant que bona. Aquesta faula irònica, situada en una Xina imaginària 
a l'estil Gozzi, condueix a un apòleg que suggereix el dolor, el desarrelament, 
la confiança i l'esperança de l'heroïna. La pintura subtil dels personatges no 
impedeix Brecht d'emetre constatacions objectives sobre els caràcters i els 
egoïsmes humans. 

El cercle de guix carmnià agafa, com ja ho havia fet Klabund, una comèdia 
xinesa que s'inspira en una tradició popular, en la qual també es va abeurar 
l 'Antic Testament. Brecht la situa al Caucas i, en el pròleg, ens presenta la 
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vida en un kolkhós caucasià actual. A través de revolucions i guerres, Gruixa, 
la dona del poble, defensa el seu sentiment maternal contra coces les 
vexacions, contra l'escrucrura social que l'oprimeix. Personifica l'ànima 
popular que protegeix els seus sentiments contra l'arbicrarisme. Els nombro
sos personatges i els fers dramàtics donen una il·lustració històrica de les 
relacions entre els poderosos i el poble, entre l'individu i el seu destí, entre 
l'home i les seves possibilitats creadores (mitjançant una maternitat simbòlica). 
Trobem aquí el patrimoni espiritual que conté coca odissea. En aquest gran 
drama, Brecht és fidel sobretot a les seves criarures imaginàries (la del ju-tge 
Azdak és punyen t deveritat),sensecedir ni a l'esquematisme ni a l'apriorisme. 
Hi veiem l'intent més gran i més reixitque va fer per exposar la seva visió del 
món en un context històric, per aclarir els seus horitzonts ètics. El teatre hi 
assoleix les més vastes possibilitats d 'expressió del pensament, el poder de 
clarificar, tot reflectint-los, el curs i el destí de la humanitat. 

Amb cota la seva coherència, a Brecht no li manca, però, una certa 
ambiguïcat relativa a les relacions que instaura entre el teatre i els fets polítics 
o històrics. Com que s'hi va posar en contacte directe, a favor dels ideals 
socialistes, li neixen uns problemes i unes alternatives semblants a les que es 
presenten al príncep de Maquiavel, al partir de G ramsci , a l'acció bolxevic. 
La seva acticud és vacil·lant, generalment es manté en una reserva prudent, 
a un •dir i no dir», que poden fer-lo incapaç de prendre un camí de futur 
(vegeu, per exemple, el seu refús de l'scalinisme, molc més implícit que 
explícit). La vida de Galilei en conscicueix un testimoni evident. El savi es 
troba davant d'una alternativa: o resiscirdignamenc a la Inquisició, parir la 
presó de per vida, renunciar a continuar el seu treball; o bé cedir per poder 
treballar en secret amb els seus tractats, que permetran progressar la ciència. 
A la seva primera versió, Brechc legitima l'accirud de Galilei; a la segona, al 
contrari, la condemna, commogut per la responsabili cat que els savis nuclears 
varen prendre davant el món. La tria de l'escriptor compta menys que la seva 
angoixa, que el pes de la seva pregunta o que la dramacicicac posada al dia per 
aquesta paràbola del destí de l'home mirar a partir de la ciència, per aquesta 
desmitificació de l'heroi schillerià en profit d"un personatge humà, d'un 
personatge amb les vircucs i febleses, però que sap influir de manera decisiva 
en el curs de les coses. Potser se sent pesar la intenció pedagògica, la dels 
Lehrsiür:k (que s'expressava de manera més fàcil i incisiva en les obres en un 
acre). El g ir imprevist del final desvela el desig de llibercac que Brechc sentia 
enfront de tot poder, àdhuc el de tipus sralinià. Galilei és l'únic personatge 
en qui Brechc es reconeix. 

Als Estats Units, Brechc va col·laborar en guions per a la Metro Goldwyn 
Mayer i va treballar en rea tres universitaris, amb molc d'èxit entre els joves 
intel-leccuals. Incriminar pel Comitè d'Accivicacs Antiamericanes, va 
aconseguir eludir hàbilment les acusacions i va tornar a Europa, a Zürich. 

Quan, en el darrer període de la seva producció, Brechc es dedica al món 
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actual, navega entre els esculls del naturalisme i de l'al·legorisme. Però sovint 
aconsegueix evitar-los. Aquí carn bé cal dir que, més que qualsevol alera obra 
ceacral, la de Brec h t només es pot comprendre en la seva naturalesa profunda 
quan es presenta damunt d'un escenari. Per exemple, La resistible ascenció 
d'Arturo Ui suscita, quan es llegeix, algunes perplexitats; en canvi, damunt 
l'escenari aconsegueix dissipar-les. Per a l'estil i la construcció dramàtica, 
Brecht es va inspirar en les Històri« de Shakespeare. Al punt de partida va 
posar una similitud: l'elit nazi actua segons els mateixos sistemes i els 
mateixos principis que una banda de gàngsters. Per comprendre Hider i els 
seus, cal imaginar-los així. Brec he ho explica als espectadors amb un cexcos 
projeccacs al final de cada escena, que exposen cronològicament el progrés de 
Hicler. El punt delicat es troba, naturalment, en la sutura entre la mentalitat 
dels gàngsters i la dels nazis. Brechc guanya la partida quan l'espectador no 
veu els gàngster sinó els nazis, malgrat la ficció que evoca l'ambient de 
Chicago. En aquest moment, l'acció es canca i els personatges prenen 
l'estatura dels herois negatius de Shakespeare. La successió dels quadres dóna 
al cerna una lògica que desvela els fils conductors de la història. Al principi 
es temia la simplificació (no hi ha dubte que Hicler cultivava sincerament la 
seva ideologia; però pot ser arbricrari que volgués abolir completament la 
superestructura per posar en evidència la base). Però, a poc a poc, els crims 
arrosseguen altres crims i els personatges agafen majestat. El realisme perd 
progressivament els colors per donar lloc, més enllà de l'al·legoria, a un 
desenvolupament històric, traçat i clarificat a grans crecs. 

Schweyk a la Segona Guerra Mundial va ser escrita el juny de 1943, al terme 
d'un període particularment fecund. Hi trobem una sitació actual , amb un 
personatge clau, manllevat deliberadament al Valem soldat Schweyk de 
Jaroslav Hasek. Brechtaprofita l'experiènciaqueva adquirir el 1926quan va 
col·laborar amb Piscacor en l'adaptació escènica de la cèlebre novel·la. 
D'acord ambla seva tendència natural, Brec h t dóna a l'estupidesa llegendària 
de Schweyk uns grams de seny, sobrecoc quan el personatge entra en contacte 
amb els poderosos. La idea de l'obra té eficàcia i la progressió còmica arriba 
al paroxisme. L'espectacle passa les bambolines poderosament. Això no 
impedeix que de vegades es vegi l'esbós, o fins i tot la facilitat de l'efecte 
còmic. No és per casualitat que Brechc no hagués fet muntar Schweyk quan 
vivia (les obres que va elegir per al Berliner Ensemble formen part de les més 
acabades de la seva dramatúrgia). L'atmosfera i els raonaments de Schweyk 
són fidels a Hasek. Només que, en lloc de veure-se-les amb lesaucoritats reials 
i imperials (Kaise,·liche-Kli11igliche: Ka-Ka segons Musi!), l'idiota Schweyk es 
veu enfrontat a Hicler, a la Gescapo, a les SS, i finalment a la campanya de 
Rússia, quan l'exèrcit devon Paulus cau davant de Stalingrad. Partint de la 
realitat concreta -un alberg de Praga i els seus clients afamegats, les 
peripècies burlesques de la seva lluita contra les aucoritats nazis- , Brec he 
arriba a fer-ne una representació simbòlica, on el poder de Hicler i els seus 
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xoca contra la beneiteria aparent i les insinuacions de Schweyk. El diàleg final 
entre Hider i Schweyk, que té lloc a l 'estepa sota una tempestat de neu, 
conclou amb la caiguda de Hicler dins l'abisme infernal, a la manera de Don 
Juan. Brechc se serveix del personacge de Schweyk enlloc de servir-lo. No 
obstant això, subsisceix bona parc del seu poder humoríscic. El mateix que, 
a El senyor P11ntila i el se11 criat Matti, posa ironia sobre els aspectes quotidians 
de les relacions entre les classes. 

Prmtila segueix brillantment una trajectòria precisa. El llenguacgeescènic 
assoleix modal i tacs perfectament adequades a les funcions de la comèdia, i el 
personatge prolecari hi adquireix una consciència completa per ecapes 
franquejades concretament. 

En el desè aniversari de la morc de Brecht es va organitzar a Berlín, en 
col·laboració entre l'Est i l'Oest, un «Diàleg Brecht 1968», que es va 
desenvolupar al mes de febrer. Va aparèixer de diferents bandes la tendència 
a constatar la museificació o la classicistació de l'obra de Brecht, sobretot del 
coscac occidental. Es ressentia l'exigència de seguir la història com més a prop 
millor: exigència que sovint corre el risc d'esdevenir vel·leitosa i d'actuar 
només en superfície. Ens crobem, de fec, en un període en fals, període 
parali czac que coc a uc or travessa immed iacamen e després de la seva desaparició, 
abans de patir l'examen definitiu d'una interpretació lliure. La temptació que 
desfer-se ràpidament del passat obliga a continuació a tornar enrere. 

Recentment s'han tornat a publicar i a posar en circulació als escenaris un 
grup d'obres en un acte que Brechtvaescriure l'any 1919. Són unes obres que 
revelen l'activi tat que va tenir al cabaret, en col·laboració amb l 'actor bavarès 
Karl Valentin. Es tracta d'una producció estrictament lligada al seu ús, 
generalment còmica, excepcionalment melodramàtica i d'esperit naruralis
ca, fregant sovint el dialecte. La més important d'aquestes obres breus és Die 
Kleinbürgerhochzeit (El casament dels petitburgesos), una mena d'apocalipsis 
burgesa en format de butxaca, que ja denota un senti t precís de la pasòdia i 
una capacitat d'invenció ben teatral. 

Un segon grup d'obres en un acte, de vint anys més card (1939), quan 
Brecht sojornava a Escandinàvia i feia propaganda a la ràdio en favor de la 
resistència a l'agressió nazi. Aquestes obres exposen les raons i la manera de 
resistir, amb una intenció deliberadament i lúcidamentdidàccica. S'hi troba, 
però, Der Brotladen (La botiga de pa), que semblaria remuntar-se o al menys 
inspirar-se en la gran crisi mundial. Brecht hi aborda de cara una situació 
típicament contemporània, d'aquelles que es poden trobar cada dia. La pinta 
del narural, amb una porènciaal,Jucinant, comparable a la del gran drama de 
Karl Kraus Els darrers dies de la humanitat. No és ja una «paràbola» sinó una 
obra de carrer, d'agitació, que renuncia coralment als encants de l'al·legoria, 
sense cedir però a les il·lusions del naturalisme. És com si s'obrís a una via real 
que recorda les sobradesobercures deShakespeare. Un gran punt d'interrogació 
subsistirà sempre: perquè no va seguir aquesta via? Per què no va continuar 
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afrontant francament els problemes més grans de les relacions teatre-política, 
i resolent-les tot donant prova del mateix impuls històric? Sens dubte, com 
va dir ell al seu cèlebre poema Als qui •·ir1dran darrere no,allre,, les forces li 
faltaren, o la tasca li va resultar massa àrdua. Del tombant històric que es va 
produir amb la gran crisi, ens resta el testimoni més sorprenent amb Els temp, 
modernJ de Chaplin. 

Brecht va treballar uns quants anys en Turar,dot oder Der KongreJI der 
\Y/eim,.;:«her(Turandot o elcongrés de les bugaderes), una versió moderna de 
la «faula» de Gozzi adaptada per Schiller. La va acabar l'any l 954. Benno 
Besson la va muntar a Zürich l'any l 969. La intenció era denunciar el paper 
mistificador de la cultura, una cultura que prové més o menys directament 
dels interessos de classe. El que en resulta concretament és un al·legorisme 
fresc, pàl·lid i complicat, del qual no es veu la necessitat. L'aspecte més 
singular és la prefiguració d'un Mao Tsè-tung esdevingut mandarí 
revolucionari. 

Maiakovski 

Vladímir Maiakovski (l 894-1930) és el representant més coherent i més 
gualificat de l'intent de crear una simbiosi entre l'avantguarda artística i 
l'avantguarda política, revolucionària, que es va estendre per rota Europa. 
Dos mil anys abans, la revolució cristiana havia abolit pràcticament rota 
manifestació artística, la que li semblava contrària al seu sentit ètic de la vida; 
i aquest procés es reprodueix al llarg dels segles, per bé ~ue el cristianisme 
i l'espectacle s'han posat d'acord rarament i difícilment. Es per això que a la 
nostra civilització li ha faltat un veritable esperit tràgic, i per això que el 
cristianisme ha aparegut al teatre sota vels estetitzants i atenuants. La 
Revolució Francesa va veure els partisans acantonar-se en el neoclassicisme, 
en la nostàlgia de la renaixenca. A principis de segle, per contra, s'opera un 
acostament gradual entre les dues avantguardes que, des del final de la Gran 
Guerra, es transforma en molts casos en comunitat. 

Abans de la guerra, enel seu monòleg dramàtic titulat Vladímir ,V!aiakw,ki, 
Maiakovski havia portat a l 'escenari els impulsos de la seva imaginació i els 
havia fet possibles; així, havia fet escèniques les formes més lliures de la poesia 
lírica. Es tracta d'un llarg monòleg en el qual el personatge és el poeta a la 
recerca d'horitzons que s'obren al seu esperit (no sense ironia, certament). 
Maiakovski va interpretar aquest text al teatre Luna Park de Petersburr¡, el 
desembre de 1913. 

Els artistes que, sora cercs aspectes i en aleres països d'Europa, creaven 
obres d'intencions revolucionàries, tenien da vane seu un camí molt més fàcil. 
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L'avantguarda formal i l'avantguarda política trobaven un terreny d'encesa 
còmode en l'oposició a la burgesia en cant que classe dominant, és a dir, en 
cant que forma de societat. Però visca la cendènciad'aquescaclasse a renovar
se i a adoptar nous principis sempre que conservi el poder, sovint arribava a 
fagocicar les avantguardes i declarar l'oposició legítima, de vegades fins i coc 
a recompensar-la generosament per la seva inocuïcac (no manquen els casos 
cèlebres). 

En una situació similar, VJadímir Maiakovski sens dubte també hauria 
trobat una manera d'orientar la seva lluita, una manera de comportar-se sense 
vacil·lar. Per contra, la revolució havia de fer-li agafar unes responsabilicacs 
més grans i fer-l i la recerca més difícil. Pel que fa a la poesia, no li va resultar 
incòmode passar al gènere èpic, d'esdevenir un «agit-prop• entusiasta i 
convençut, sense renunciar però a sondejar els esperits i el subscracce dels 
esdeveniments. No obstant això, malgrat la seva exaltació revolucionària, la 
sevaavancguarda difícilment podia coincidir amb els gustos i les inclinacions 
dels nous grups dirigents i de les noves classes nascudes a la vida pública, 
perquè els falcava, ja sigui una propaganda directament vinculada a les 
polèmiques del moment, ja sigui una divagació que els distragués de la 
política. Si l'avantguarda refusa dirgir-se al públic burgès al qual s'oposa, li 
és difícil rrobar el camí del públic popular, que es malfia d'ella i que sempre 
desitja unes formesartísciques petitburgeses. Així, quan Maiakovski va voler 
abordar l'escenari, que semblava el mitjà més directe d'arribar a un públic 
ampli, es va trobar, certament, davant la possibilitar de realitzar els seus 
espectacles amb Meyerhold, però també davant la dificultat entre l'afirmació 
artística i l'afirmació pràctica, dificultat que J'scalinisme encara va fer més 
gran. A mesura que els problemes pràctics de la revolució en curs esdevenien 
més urgents -fins al punt d'obligar a posar entre parèntesis alguns dels 
principis revolucionaris-, Maiakovski va trobar més dificultats a a creure un 
públic cap al seu llenguatge dramàtic, que ell creia revolucionari fins i coc en 
el terreny teatral. Coherent amb els seus principis, el seu camí artístic va 
entrar en conflicte amb les exigències dels dirigents i de les masses. Es va 
sentir allunya e de les perspectives concretes per les quals vivia i lluitava i, 
turmentar també per la seva vida privada; es va macar. 

Presagi d'una època, la scaliniana, que aboliria el seu esperit, encara que 
no refusés la seva memòria (va ser probablement l'únic arrisca d'avantguarda 
que Scalin va permetre que es reimprimís, però les seves obres de teatre no 
varen pujara J 'escenari fins al fi na! del scalinisme). Així, és l 'únic gran creador 
d'avantguarda en qui revolució política i revolució artística es varen trobar 
i confondre realment, encara que només fos durant alguns anys (un encontre 
similar va ser, cal dir-ho, en el pla de la procesca, can comú com superficial). 

Mi.stèriia bufi (Misteri buO, «representació èpica i còmica de la nostra 
època», compara la revolució al diluvi. Quan cornarà el sol, només el 
proletaris seran capaços de posar l'arca en moviment. Naturalment, els 
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detentors del capital estan descrits com a màscares grotesques. A l'al·legoria 
no li falta claredat. L'humor hi circula subterràniament; és l'humor que, 
lligat al simbolisme, té el millor entre la sàrira i el còmic pur, sense caure ni 
en l'una nie! l'alcre.Meyerholdvamuntar laprimeraversiól'octubrede 1918 
a Perrograd, pel primer aniversari de la revolució. La segona redacció, 
definitiva, va ser interpretada l'any 1920 a Moscou, al rearre Meyerhold. 

Els anys precedents de la guerra ja hi havia hagut, a Rússia, una producció 
dramàtica d'inspiració nerament simbolista. Leonid Andreev (1871-1919) 
feia ran aviar un realisme de mica en mica transfigurat (seguint l'exemple 
ibsenià)en Mysl (El pensament, 1902) oen Anfissa ( 1909), com consideracions 
abstractes (més aviat scrindberguianes) enjizn TxelOtleka (La vida de l'home, 
1907). Havia aplicar les concepcions dels dos dramaturgs escandinaus a uns 
temes i uns personatges que agradaven al públic i, gràcies a un sòlid sentit 
del teatre, havia obtingut molt d'èxit arreu. Però la fama li durà poc. Per 
contra, Aleksandr Block( 1881-1921 ),ambBalagantxik (Barraca de fira, 1907) 
havia inaugurat un teatre fantasista on les màscares a l'estil Warreau ex
pressaven sentiments nostàlgics i indefinibles. Maiakovski agafa aquestes 
formes, i rambé la influència de Albes de Verhaeren, que Meyerhold feia 
representar aleshores. Utilitza, a més, un humor corrossiu que potser li venia 
de Jarry. 

La primera obra de Maiakovski és de configuració abstracta, el principi 
revolucionari que la regeix no pren forma, queda distant de les preocupacions 
reals i de les emocions dels espectadors. Deu anys més tard escriu Klop (La 
xinxa, 1929), que resumeix brillantment Ja seva experiència de l'estat 
soviètic i el seu coneixement del proletari -en tant que consciència 
individual- sobre qui havia de basar-se el nou escac. Retrata les aventures 
del còmic Pryssipkin i, amb això, se'n riu destrament i audaciosament de les 
febleses de tota una classe. El proletari tendeix a caure lentament pel pen
dent de la perita burgesia, a imirar-ne'n les maneres, a introduir-s'hi, 
convençut que ha fet un pas endavant. El veiem donar-se a l'embriaguesa, 
complaure's en la brutícia, passar de la indolència a la brutalitat; en altres 
paraules, renegar dels valors i del compromís moral de la seva classe. La 
presentació de l'heroi es fa per una troballa espiritual. En un futur ben llunyà 
es descobreix, perfectament conservar pel gel, l'home actual, afermat en tots 
els seus vicis. La nova humanitat, que s'ha format seguint la revolució 
soviètica, contempla amb horror aquest exemplar d'una civilització difunta. 

Maiakovski està completament girar cap al futur que somia i que voldria 
descriure. Per preparar millor aquest futur, invita els camarades obrers a una 
autocrítica franca i a una existència laboriosa, que havia de donar una nova 
cara a Ja nació. Ell n'assumeix la tàaica didàctica. Es proposa transformar les 
consciències i contribuir al triomf de la revolució en els esperi es, després del 
primer pas donat amb la conquesta del poder. La xinxa prolonga la vena de 
vaudeville satíric rus, del qual en renova subscancialment els temes i el to. 
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D'aquí la seva vicalicac damunt l'escenari. És probablement, dins coc el 
repertori soviètic, l'únic exemple d'una obra relacionada amb el seu cemps. 
És remarcable que la base sigui una autocrítica, d ivertida però severa. El 
rirme de l'obra, les seves troballes, la fantasia en equilibri entre el present i 
el futur, l'al·legorisme lúcid de l'acció, satisfan les exigències de l'era 
moderna, les repercussions interiors de les revolucions tècnica i política. 

Maiakovski intentà desenvolupar aquesr gènere en una nova obra escrita 
immediatament després de l'èxit de la primera. Es va repetir, encara que 
l'objectiu canviés: aquesta vegada era la burocràcia. Bania (Els banys/La gran 
bugada), obra en sis quadres «amb circ i focs de bengala», es va representar 
a Moscou el l 6 de març de 1930, poques ser manes abans del suïcidi de l'autor. 
Escava destinat a «rentar els buròcrates», era «una obra compromesa, que 
com porcava. .. tendències personificades». L'inventor Txudakov inventa una 
màquina del temps que poc transportar al futur, d'anada i cornada. La 
invenció no aconsegueix franquejar les barreres de les oficines; la barrera 
principal és el camarada Pobiedonossikov, cap suprem de la Direcció de 
Coordinació, que va al ceacre, es veu a si mateix i afirma que, a la vida, no es 
produeix res per atzar. U na dona fosforescent arriba del futur amb la màquina 
del remps. És l'encarregada d'elegir els elements millors per transportar-los 
al segle pròxim. Poviedonossikov, molt feliç, s'ha preparat visats i ordres de 
missions, i calculaunamitjanade cent anys les noces de despeses. La màquina 
del cemps es desquicia al ritme de sales quinquenals, s'emporca obrers i 
treballadors i escup Pobiedonossikov i els seus. ~s una obra conscientement 
dedicada a la formació de «màscares socials», a una commdia del/'arte porcada 
al terreny de la tècnica i de la societat moderna, a la utilització de la màquina 
com a trampolí estilístic i com a mitjà d'expressió. U na obra que hauria hagut 
de tenir continuació i que fou tràgicament interrompuda. 

L'any 1956 el poeta turc Nazi m Hikmec va reprendre els remes morals i 
les formes satíriques que agradaven a Maiakovski, en un va11devil/e brillam i 
càuscic, que agafa com a punt de mira el culce a la personalitat, amb els efectes 
en la vida soviètica. Es tracra de Qui ha vist ]van lvan011itx? Les seves aleres 
obres teatrals denoten una imaginaciócreacivasingular, però no arriben a una 
construcció sòlida ni a una visiò dramàtica concreta. 

L'avantguarda italiana 

Beniamino Joppolo (1910-1963) simbolitza el destí de l'avantguarda 
italiana a la qual les circumstàncies històriques i els fets socials han impedir 
realitzar el seu propòsit, i anar més enllà que les esporàdiques tempracives 
dels futuristes. 
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Toc i la sordesa del món al qual s'adreçava,Joppolo no va deixar de treballar 
mai, d'una manera gairebé absurda, desafiadora. A les seves obres es mesclen 
les intuïcions fulgurants amb la prolixitat més tediosa; els personatges, 
marcats amb un tret rarificat i indeleble amb les escòries, de vegades 
empipadores, d'una improvisació tumultuosa. Ens trobem davant un magma 
vast i confús, en el qual, això no obstant, no és difícil destriar-ne els elements 
vitals. És una obra definitivament inacabada perquè li va faltar sempre el 
segell de l'experiència escènica. l això no obstant, sovint, d'aquests materials 
en fusió, semblant a una lava làbil i caòtica, salta la guspira. Objectivament 
es pot afirmar que hi ha hagut pocs aurors italians que hagin tingut cops de 
geni com Joppolo, amb una trajectòria tan incerta però tan vigorosa. El fet 
que Joppolo, durant tota la seva vida no hagi pogut expressar-se, madurar, 
comunicar, constitueix rota una acusació. Les enceses invectivesqueJoppolo 
llança a Zizim contra els italians i la seva història són el fet més destacat de 
tota una època del seu teatre. Les seves primeres obres, escrites poc abans de 
la guerra, creen atmosferes suspeses, íntimament tràgiques, en les quals es 
reflecteix l'opressió feixista. A la immediata postguerra, Joppolo dibuixa 
unes al·legories bascant realistes, que expressen les seves esperances enmig de 
les seves desesperacions: I gridi delta fattoria (Els cries de la granja), I carabinieri 
(Els carrabiners), La bomba atomica (La bomba atòmica). Progressivament la 
seva visió esdevé coral, col·lectiva, enfocada cap a l'esdevenidor. 

A la darrera fase del seu treball, en una estada a París, la seva inspiració 
retorna a la seva Sicília natal, cap a la qual l'empenyen nous temes d'interès. 
l g0fler11anti (Els governants), ú acque (Les aigües), Tra ragnatele (Entre 
terenyines) aborden determinats problemes fonamentals per a Sicília: com 
distribuir una aigua que abeuraria finalment unes províncies esclafades pel 
sol, com aconseguir una direcció política equilibrada ... Problemes que 
Joppolo tracta a través de transposicions inflamades i al·lucinants, amb un 
llenguatge dramàtic del tot inèdit, alhora humorístic i sàviament avisador. 
Amb ell, el teatre esdevé l'instrument d 'una reforma que il·luminen les seves 
visions reveladores. 

Zizim situa elements històrics en una perspectiva sarcàstica amb l'ús d'un 
diàleg angulós i mordaç. 

Les quatre situacions de I mocrozoi (Els microzous) sembla que pertanyen 
al darrer període de la vida deJoppolo. Com a m ínim hi ha tres que tenen un 
estil net i una gran riquesa d'imaginació. Exposen una meditació sobre la vida 
i la mort. Una indicació escènica diu: «Si, per pura casualitat, aquest diàleg 
hagués de ser representa e, a causa de la bogeria d'algun director, víccimad'un 
amor mòrbid pel fracàs i per les aventures teatrals impossibles ... » Així és com 
Joppolo definia la seva posició davant les realitats de la vida, a la qual 
intentava aportar una consciència de si, constantment refusada. 

Durant els anys seixantes, Carmelo Bene va connectar de nou amb el senti t 
de la paròdiaquecaracteritza un determinat teatre italià en el qual preval l'art 
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de l'actor. També va realitzar algunes pel·lícules brillanrs, inspirades en Ics 
seves obres de teatre. La paròdia de Carmelo Bene ataca i, en un cerr sentit, 
destrueix els mires que més pesen a laculcura actual: Pinocxo, Faust, Hamlec, 
el mateix Crisc, l'Eduard II de Marlowe, Manon, la infantesa i fins i coc Ja 
memòria. Toc això es decanra en la seva pel·lícula (creta de la seva novel·la) 
Nostra S ignora dei Turchi (Nostra Senyora dels Turcs). La paròdia s'anomena, 
ram bé, desmitificació. Carmelo Bene opera amb una finor menyspreadora i 
agressiva que no tem caure en la pallassada. Nacucalmenr la seva raó de ser 
és més evident quan el mite escà més consolidar: per exemple, Pinocchio, on 
el senrir escà roralmenr capgirat i assoleix, així una veritat sense vels. 

L'escriptor EdoardoSanguineci ha dedicat una atenció sempre constam al 
fenomen teatral. Li ha dedicat diverses obres curres: K (1962), Passaggio 
(Passatge, 1963), Tramnde111tmg(1965) i finalment Protocolli(Prococols, 1968). 
La primera d'aquestes obreres presenra un diàleg entre Kafka i Fuscav 
J anouch, en el qual els m itjans dramàtics renen el valor indicatiu d'un senric 
actual. Les aleres tres obres desenvolupen, en un concert de veus, visions 
oníriques en les qual flueixen les imatges, els senrimenrs i les persones. 
Parteixen de la recercad'efecces inreriors, psíquics, que s'amplien a poc a poc, 
a rravés d'una descripció serena. Il·lusrren un enrrecreuamenr de somnis que 
rransllueixen els movimenrs del subconscienr. Sanguineci posa en marxa una 
dramaricicac inrensa, però a la qual no manca un cerc sentir de l'humor: les 
visions se succeeixen a un rirme que té un rigor profund, i provoquen un xoc 
directe entre les nostres emocions i allò que hi ha a soca amagat, que apareix, 
podríem dir, com el seu reflex al revés. 
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PERSPECTIVES 
CONTEMPORÀNIES 

Teatre i història 

En el transcurs dels segles, la situació i el paper de l'art dramàtic al si de 
la socierar ha conegut profundes evolucions. Les estructures i, en particular, 
les ideologies dominants li han imposar diverses acrituds, l'han menar a fer 
funcions diverses. 

Després de les proves de les dues guerres mundials, era lògic que es produís 
una crisi en les ideologies i en les potències que les van provocar, 
independentment de les sortides del conflicte. L'activi rat teatral ens permet 
consrarar ,amb prou evidència, els caràcters i els desenvolupamencs d'aquestes 
crisis, a les quals dóna una forma explícira perquè n'és l'eco directe. D'ençà 
dels inicis del segle, diverses veus s'havien aixecar per proclamar la decadència 
del drama burgès i es va intentar revolucionar-ne l'estructura roc adoptant 
noves concepcions formals, nous artificis escènics, basars en el simbolisme. 

Les temptatives es van anar succeint fins que va arribar aquella que va 
semblar que destruïa definitivament el gènere: l'anàlisi pirandelliana, amb 
els seus drames que descomponen les reaccions psíquiques. Molts moviments 
i personalitats manifesten el seu sentiment artístic amb aquesta rebel·lió 
contra les formes característiques del drama burgès, ral com Ibsen havia 
establert sòlidament: debat entre la consciència i la socierac, col·loqui amb 
el públic-interlocuror ideal-sobre les situacions històriques i morals que 
s'anaven constituint a poc a poc i que es reflectien en l'individu. 

Finalment es va constatar una cosa: en realitat es continuava avançant pel 
mateix camí, en la mateixa direcció; i voler posar en qüestió al preu que fos 
les estructures artístiques preexistents, voler crear un nou ordre dramatúrgic, 
voler renovar les bases del teatre era una acritud típica de la mentalitat 
burgesa (naturalment donem a aquest terme el seu sentit històric, i noel que 
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fa servi rel llenguacgequocidià). Aquesta manera de limitar-se, decondemnar
se, de confessar-se pertany en propietat a les qualicars positives de la burgesia, 
que es renova gràcies a una aucocrícica constant. 

Si analitzem les actituds rebels de Pirandello i d'O'Neill trobem, soca 
espesses escracificacions, l'emprem ca ibseniana: un drama basat en posculacs 
morals. Amb el temps, les aparences formals es dissolen o es demostren 
frustrants, però això permet precisament que la substància s'alliberi i que 
pugui emocionar encara. És així que a la base de la major parc dels drames 
inspirats per la condició delprolecariac i pels seus moviments revolucionaris, 
ens adonem ja sigui de l'exigència naturalista, pròpia del drama del segle 
XIX, ja sigui de la transposició simbolista i al·legòrica, de la qual Ibsen i 
Scrindberg ja n'havien donar nombrosos exemples, encara que fos amb coc 
unes aleres preocupacions. 

¿És possible constatar un moviment que ens desenganxi clarament del 
drama burgès? ¿És possible conèixer desenvolupaments que enriqueixin i 
renovin el gènere -la planta-, sense que per això creïn una planta 
essencialmént diferent? 

Una parc considerable de l'activi cat ceacral, després de l'úlcimaguerra, s'ha 
desenvolupat soca el signe d'una ruptura decidida amb el passat, amb 
voluntat de renovació. En el cas de Bercolc Brechc, com en el de Sarcre i 
Camus, Adamov, Genet o Beckecc, es craccava de realitzar una reforma al si 
de la societat de la qual n'eren fruits. Naturalment, no es cracca de discutir 
aquí el poder de les seves realitzacions arcísciques, sinó la seva posició 
històrica. No tenim cap mena de dubce que soca l'empenta de les 
transformacions en els mitjans de producció, hagi de prendre curs -i fins i 
coc maduri- una orienració del coc nova de les estructures de la societat, de 
les seves classes, dels seus ideals col·lectius, de la seva realitat moral. Als ulls 
de l'hiscoriador, els documents ofens perla producció dramàcica no indiquen 
que un canvi així s'hagi produït encara. Un sale qualitatiu amb relació al 
drama burgès exigeix, abans que res, que es dibuixin una nova concepció de 
l'espectacle i una nova forma. Fins al moment actual, l'espectacle només ha 
escac revolucionat pels mitjans tècnics de reproducció. 

Pel que fa al paper de l'espectacle en la vida quotidiana de l'espectador, el 
ceacre ha escac substituït àmpliament pel cinema i, fins a un cerc punt, pel 
111wic-hall. A més, sovint roman suspès entre el seu passat i un esdevenidor 
diferent, mentre que les seves formes ja adquirides són àmpliament difoses 
per les emissions de TV (i també per les pel·lícules). El drama es transforma 
en un instrument de recerca en el terreny de la realitat psicològica o social. 
Ha renunciat definitivament al seu caràcter popular i a ser testimoni realis
ta. Ha deixac d'acusar arcificialment els seus crecs per conservar aquest 
caràcter. Ha esdevingut la fonc d'elaboracions primàries, és a dir, destinades 
a una vulgarització ulterior. 

Es tracca, sense cap mena de dubte, d'una veritable abdicació per una 
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acci vi cac que havia cregu e, gràcies als espectacles d 'algu nsd i rectors (Meyerhold 
i Piscacor), poder arrossegara amplis públics populars a un lloc d'investigació 
i de decisió, de reflexió racional col·lectiva, i alhora de «diversió». Però calia 
criar i, naruralmenc, calia fer-ho en el sencic que imposava la cecnicicac de la 
vida moderna. No té cap ,mporcància que, en casos excepcionals, el m11sical 
shrnu o el drama policíac hagin cinguc una gran popularitat entre àmplies 
capes urbanes, en el món anglosaxó. 

L'impuls d' Artaud pren avui una importància decisiva. Sembla indicar 
l'única via cap a una regeneració dels terrenys encara no esrèrils del teatre 
entès com a pensament viu. Compromís extrem de la consciència individual 
i de laconsciènciacoJ.lecrivaen un impuls biològictoraliczanr, ¿el ceacre pot 
esdevenir alguna cosa més, en les condicions d'exisrència actuals, que una 
nostàlgia inesgotable? ¿Com conc i l iar els cermesd'un conflicte can aspre com 
el de l'exigència biològica i el de l'exigència històrica? L'evolució, cant del 
drama com de l'espectacle teatral (dues direccions diferents i no sempre 
convergents), sembla haver de p rosseguir a l'ombra d'una evolució dels 
costums que toc just es dibuixa. En reflectirà les fases contradictòries, la 
dialèctica perceptible als grups socials que hi integrin la seva psicologia. 
Acrualment, les possibilitats que té el teatre de prendre iniciatives autònomes 
només es presenten en ocasions, quan sorgeixen determinats moviments que 
ofereixen la perspectiva de noves formes espectaculars, d'un nou llenguatge. 
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El teatre de la guerra freda 

La nova avantguarda parisenca 

Eugène lonesco (romanès), Samuel Beckett (irlandès), Arthur Adamov 
(rus) van escriure en francès i es van impregnar de l'atmofera parisenca de la 
postguerra. Demostren una consciència trastocada -i resol ramem 
universalista- dels esdeveniments i de les tendències històriques pròpies 
d'aquests anys. Consciència interior, certament, que es van formar rot 
escoltant els ecos d'aquests esdeveniments i d'aquestes tendències en els 
individus, la psicologia dels quals n'ha estat deformada. No fan mai al·lusió 
al terror que susciren els invents tècnics del nostre temps: n'analitzen els 
efectes i en descriuen els desastres. No tenen cap desig explícit de qüestio
nar els usos i costums als quals, a partir d'ara, ja ens hem acostumat. Indirec
te, el judici prové de l'exposició de les banalitats quotidianes. Com passa en 
la tradició burgesa, aquestes serveixen per posar en evidència l'intent de 
donar a rota una civilització el quadre del seu funcionament real, com per 
exorcistzar-la. 

A aquests nous autors no els calen referències realistes. El seu estil 
descriptiu rendeix clarament cap a un classicisme modern, els arquetipus del 
qual són Jarry, Joyce, Kafka i Artaud. Treballen en el nucli d'una situació 
culrural, analitzen els valors que la realitat quotidiana impregna. Operen a 
la puma d'un esforç intel·lectual que, d'altra banda, posa en joc la mateixa 
existència dels homes. la divinitat plana sobre les seves obres, però hi agafa 
una dimensió desavinent. El seu sarcasme esdevé tràgic. Els seus primers 
instruments són la llengua i l'estructura, com succeirà més tard amb l'anàlisi 
crf t ica. En particular, el món profètic de Kafka troba en ells una raó de ser que 
el renova i l'amplia: dóna lloc aun mètode que pot actualitzar-se perpètuament, 
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segui m els desenvolupaments de la nosrra situació psicològica col·lecriva (de 
la qual els personarges esdevenen porrancveus). 

Abans d'anorrear-se, «l'home del carrer» incenca representar-se. El nous 
mir jans de producció, la tecnologia i la indúsrriaque en deriva en fan la seva 
presa. D'això no el lliura ni la dialècrica de la lluira de classes. El poder és 
present per ror arreu, emmascarar, i s'aprofita de qualsevol institució social. 

Símbols vivencs, els herois d'aquesr rearre renen l'esrar d'esperit d'aquell 
que no ré cerriruds per rebre i per defensar i que, alhora, veu pesar damunt 
seu rensions en les quals l'àrom i la follia del dogma rencacular rendeixen a 
paralitzar la vida només que aparegui el seu espectre. Més endavant arribarà 
la tendència de desfer-se del malson amb el rebuig o amb la crítica. lonesco 
i Tardieu creen el va11deville dels nous remps. Jean Tardieu (1903) -i no 
podem oblidarexperiènciessemblancsde Raymond Queneau (1903-1976)
fa servir el vocabulari amb accepcions compleramenc diferents del sencir 
rradicional:Un mot pou,- 1111 a11tre (Una paraula per una alrra, 1951). Tardieu 
canvia roralmenc el sentir de les paraules en una situació de gran banalirar, 
de manera que sigui fàcil arribuira la paraula el sencir inventar. Desenvolupa 
aquesta acritud en les obres Théatt-eciechambre (Tearre de cambra, publicar el 
1955) i a Poèmes à jo11e,· (Poemes per represencar, 1960). Un «poema per 
representar» com La Se,-r11re (El pany) s'allibera de les esrructures a les quals 
Tardieu havia arribar fins aleshores per menar una progressió dramàrica de 
caràcter mig humorístic, mig rialler. La fira de l'obra és circumscriure 
breument un moment privilegiar i resoldre'l rearralment amb una síntesi, 
amb l'ajuda d'un esperi r de paròdia finament esmolar. 

Eugène lonesco(l 912)no rem caure en lacomicirar involuntària. Recupera 
les experiències d'abans de la guerra que s'havien fer a París. Les tradueix en 
una forma rearral coherent que no renien, perquè s'havien preocupar massa 
pel significar de l'empresa i per les especificacions conceptuals. Posa en el seu 
actiu un sentir penerranc de la vida i de l'humor rearral. A més, madura les 
afirmacions dels seus predecessors i les conforma a les exigències escèniques. 
Això no és poc. Però és ror el que ens proposa la seva causricirar. 

LaCa11tah·icecha11ve (La cantant calba, 1950), La Leçon (La lliçó, 1951), Les 
ChaiJes (Les cadires, 1954), Le No11vea11 Locataire (El nou llogarer, 195 3), 
Victimes d11devoi,-(V ícrimes del deure, 1954), Amédieo11 Comme111 s'en débarrasser? 
(Amadeu o com desfer-se'n', 1954),Jacq11es 011 la S011missio11 (Jacques o la 
submissió, 1955) denuncien la vida quotidiana de l'home mirjà, ofegar per 
la banalirar, inquietar per la necessitar, murilar per la manca d'imaginació. 
lonescodescompon la lògica formal del comporrament habitual per il·luminar 
els components irracionals i inconscients, l'absurd intrínsec, l'absència de raó 
de ser, fora dels mecanismes conringenrs. L'anàlisi d'aquests mecanismes <¡1Ue 
ens dominen cada dia i de la seva fraseologia descobreix el buir que pretenien 
amagar. 

La cantant calba juga amb una situació, ror fenc servir el llenguarge més 
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descosit i després l'analitza. L'estranyesa d'una dada de fet expressa la realitat 
en profund.irat. Un matrimoni entra en escena. Se sap quanta indiferència 
s'acumula sovint en una parella, fins i tot quan les seves existències semblen 
unides. Per expressar la ver i tatd'aquestconcepte, Ionesco mostra el matrimoni 
can oblidadissos l'un de l'altre que només aconsegueixen reconèixer-se d'una 
manera difícil i gradual. 

Ionesco parteix d'una situació psicològica constatada com si fos real. A La 
lliçó: sovint un professor exerceix el seu sadisme inconscient damunt 
l'estupidesa de l'alumne. L'obra exterioritza aquesta dada tot posant-la en 
evidència a través de l'humor: transforma el desig en fet. En el súmum de 
l'exasperació, el professor vol apunyalar el seu alumne? Heus ací, doncs, que 
a l'escenari, el professor apunyala efectivament l'alumne. l així en cada si
tuació que fa referència a totes aquestes observacions de naturalesa essencial
ment realista que, menades fins a l'exasperació, inflen la comicitat fins a 
desbordar-la en tragèdia. La confiança de l'alumne, la pedanteria obsessiva 
del professor, els coneixements inútils que s'imposen d'una mane-ca absurda, 
tot això es transforma en un conflicte tragicòmic. Els pensaments i els somnis 
es fan eloqüència escènica. La violència neix d'una pul-sió desesperada. 

A Les cadires, el tema dominant és la mitomania, amb les seves ambicions 
grotesques, elsseussomnis que arriben al ridícul. A les existències petitburgeses 
normals, qualsevol deixar-se arrossegar per les mesquineses i per les misèries 
de la vida es revesteix d'un jo, en esperances irreals. Qualsevol segon violinista 
se sent un director d'orquestra frustat, qualsevol subordinat, un cap humiliat. 
A l'obra de lonesco, el cor vibrant d'un acomodador amaga el geni d'un 
filòsof, és a dir, d'un apòstol preocupat a redactar missatges que salvin la 
humanitat. Quan s'aixeca el teló, l'acomodador i la seva dona vaticinen el 
destí que recompensarà les seves virtuts ignorades. I s'imaginen que reuneixen 
una multitud de convidats il·lustres, entre els quals arriba, fins i cot, Sa 
Majestat l'Emperador, per tal d'escoltar les paraules de l'acomodador, 
paraules que són a punt d'esdevenir evangeli gràcies a un orador inflamat que 
serveix d'intermediari. Toc l'acte es desenvolupa en l'atmosfera que creen els 
dos personatges, preses d'un deliri oníric, aquesta mena de malson que omple 
el buit. Mentre que els convidats no apareixen i les cadires s'acumulen, 
l'orador evocat entra en escena, com una mena d'espectre. Pronunciarà 
paraules incomprensibles, pensament inabastables, com els d'un sord-mut: 
el llenguatge del no-ser. V íctime.s del deure i Amadeu o rom desfer-se'n? són faules 
de somni, però d'un somni angoixat. Creen una atmosfera intensament 
viscuda i posen satíricament l'accent sobre la cruesa de les tensions 
psicològiques. Interessen i atrauen els espectadors perquè són la traducció en 
monstruositats concretes de les manifestacions obsessives. 

El nou llogater descriu la solirud d'un llogater en una casa buida i l'alegtia 
que té quan l'omple amb els seus mobles que Ja fan seva, que la converteixen 
en la seva illa privilegiada. La paròdia és evident. 
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Ionesco era aleshores un autor en evolució. Es desprenia dels seus esquemes 
inicials, vinculats a models anteriors, per cal de construir una forma escènica 
lleugera i àgil. Alhora, els seus personatges abandonaven la seva funció de 
purs elements còmica-al·legòrics per esdevenir versemblants i carregats 
d'una indignació que entra en el moll de les preguntes que hom es planteja 
sobre l'existència. 

Jacques o la submissió reprèn i desenroc lla els apòlegs de l'inici, rot mostrant 
la lluita de l'adolescència que vol escapar al control de la família, sempre a 
punt de transformar-se en conformisme. S'hi opera una transformació 
discreta però clara, que fa que l'autor participi en la sort dels seus personatges. 
Un cop més, la fraseologia, que va de la bestiesa brutal al desfogament sexual, 
esdevé un tema dramàtic que actua com un signe. 

A Tuenr sans gagcs (Assassí sense fiança, 1959), unaci ucat imaginària, amb 
els seus barris alts i els seus carrerons, viu soca l'amenaça d'un assassí maníac 
que, gairebé cada dia, llança les seves víctimes a un bassiot i les ofega. Ningú 
no se'n preocupa, ningú no fa res per descobrir l'assassí i perquè els assassinats 
s'acabin. La gent continua indiferent amb les seves ocupacions quotidianes, 
damunt les quals pesen els falsos mites i els vertaders malsons de l'home 
modern: l'agitació política i la burocràcia. Només un jove tímid i honest, 
Bérenger, se sent angoixat per la presència de l'assassí i fa una investigació, 
com poc, malgrat cocs els obstacles i, sobretot, malgrat la incomprensió dels 
seus conciutadans. Arriba a seguir la pista de l'assassí perquè troba per atzar 
les seves agendes i els seus repertoris celefi'>nics. Però torna a perdre'l perquè 
ningú no fa cas de les seves afirmacions. Després d'una llarga recerca del 
criminal, el crobade cop. L'interroga llargament, desesperadament, sobre les 
raons dels seus acres. Però no n'obté cap resposta. Li ofereix coc allò que poc 
per cal que deixi d'assassinar, roca mena de proves d'amor, cocs els arguments 
lògics. Només obté, com a resposta, unes rialletes sarcàstiques. A la fi, no li 
queda més remei que deixar-se macar; és l'única solució coherent. El 
desenvolupament de l'obra agafa els aspeccesmés variats: cors, mim, narració, 
canvis ràpids de lloc i de temps, naturalment sense cap respecte per la 
versemblança immediata i, malgrat coc, versemblants. Toc això acaba per 
desembocar en un monòleg dels més llargs i més angoixosos de la història del 
teatre: gairebé coc un acte, subratllat només per les rialles i les exclamacions 
de l'interlocutor. La construcció dramàtica escà sotmesa a un crascocament 
comparable al que ha cingur en els darrers temps la novel·la. El caràcter 
fragmentari dels diàlegs i de les escenes, que de vegades se sintetitzen en unes 
quantes rèpliques, la renúncia voluntària a un lligam directe entre les accions 
i entre els personatges menen a un visió puntillisca, en la qual l'efecte de 
conjunt i les perspectives desvetllen de sobte fragments de veritat. Ionesco 
no refusa pas a precisar la psicologia a través d'unes rèpliques plenes de 
comicitat directe, d'un estil de music-hali. Com és ben natural, tendeix a 
passar de la psicologia cap a la metafísica. Podem dir, fins i coc, que en 
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contacte amb elsesdevenimencs, la psicologia dels personatges forneix la base 
d'un examen del món modern, de les seves esclavicucs i dels seus defectes i 
esdevé, així, un diagnòstic del comporcamenc humà i de les seves possibili
tats. El punt de partida, com passa sempre en Ionesco, és un fec real i 
indiscutible. En el cas que ens ocupa, és la indiferència de la societat da vane 
els crims i les maldacsgratuïcesque enfosqueixen quotidianament l'existència. 
Ionesco dóna un exemple particular d'això que afirma, un fet concret; i 
n'exaspera de cal manera les dades que l'evolució del fet sembla paradoxal, 
còmica i acaba per posar de manifest la naturalesa moral de la baixesa 
denunciada. 

Délirea de,,x (Deliri a dos, 1959) confronta dos amants que fa dissec anys 
que ho són, després d'haver abandonat les seves famílies respectives. Només 
es dediquen a fer-se recrees i aqueixar-se,malgrac les guerres, les revolucions, 
els dols, les festes. El seu odi recíproc, el fàstic que tenen, la vida en comú es 
demoscran més forcs que qualsevol esdeveniment exterior. Aquesta obra en 
un acte es desenvolupa com una crònica fidel. 

Le RhinocéroJ (El rinoceronc,1960) repercuteix directament, amb un 
humor fàcil d'encendre, a les pors petitburgeses. Fatalment havia d'aparèixer 
una vulgarització de Ionesco. És el propi autor qui la fa, com sol passar sovint. 
L'obra sorgeix d'una idea teatralment eficaç. L'home del carrer viu la seva vida 
normal de cada d ia: treball, peresa, amor, el vermut. De cop, sorgeixen els 
rinoceronts. És a dir, la brucalicac i la violència del fanatisme ideològic. Als 
ulls fascina es del nos e re home del carrer, el món que l'en volea es transforma 
en un món de rinoceronts. L'única discussió que s'estableix és sobre si els 
rinoceronts són africans o asiàtics. Bérenger, l'honest defensor de la qual itat 
d'home, romandrà sol: els seus millors amics;els esperits més purs, semen 
com creixen en ells els crecs del rinoceront i fins i cor la seva promesa, Daisy, 
concebeix una passió sobtada per la força i la btucalitac del paquiderm. Cedirà 
finalment Bérenger? Ionesco segueix el seu esquema amb una racionalitat 
rígida. Es limita a inserir-hi alguns moments patètics del protagonista (amb 
el qual s'identifica) i una descripció irònica dels aleres personatges, les puntes 
humorístiques dels quals són excretes de situacions actuals. El diàleg és d'un 
gran domini en l'exposició, el disseny dels personatges és hàbil, la progressió 
escènica segueix les regles. N o hi ha Cap dubte pel que fa a la prefabricació 
del drama que, privar d'una autèntica gestació psicològica i d'una alcernativa, 
es redueix a una demostració sil·logística: si cothom pateix una psicosi de 
fanatisme, no hi ha cap sortida pera un home coc sol. Per cal d'exposar aquest 
concepte, Ionesco inventa un símbol justificat, la imatge del rinoceront, i 
l'envolta d'una acció que confirma la necessitat històrica. El públic és 
conquerit per l'obra perquè hi troba una correspondència immediata amb els 
seus escacs d'ànim. No cé cap mena d'importància si la realitat efectiva és 
enunciada d'una manera simplista, sense tenir en compte les causes i els 
efectes. L'essencial és donar consistència a una actitud inscinciva de defensa. 

271 



La manera és demostrativa, diguem fins i rot didàctica: limita amb el teorema 
i els exemples són triats ad hcc . 

En les seves activitats posteriors, lonesco va agafar un ca entre dramàtic i 
patètic, entre el simbolisme i el lirisme, però uniformement desolat. Le Piéton 
de l'Aire (El vianant de l'aire, 1962) és !'estimar Bérenger que s'aixeca per 
damunt dels horitzons i del temps present per anunciar un món futur, glacial 
i apocalíptic. Els accents satírics només serveixen de marc. Le Roi Je 111e11rt (El 
rei es mor, 1963) enregistra la caiguda d 'un home (El rei Bérenger l), rei de 
la natura. Una cort imaginària, dues reines que naturalment s'odien, 
l'anorreament del reialme, del rei. A poc a poc el poder s'esmicola. El rei 
intenta defensar-se, però agonitza. Ens rrobem a la cruïlla entre el personatge 
real i el símbol, entre l'aventura individual i l'aventura còsmica. D'una 
manera encara més evident, La Soifet la Fai,n (La ser i la gana, 1965) il·lustra 
esdeveniments i personatges clarament al·legòrics, nodrits d'una ambició 
gnòmica que es resol en efectes patètics. És una temptativa d'evasió, 
acomplerta a través de l'habitual protagonista emblemàtic que, en la seva 
anàbasi i per mitjà dels seus fracassos, aposta, incansablement per la 
transcendència. 

En Arthur Adamov ( 1908-1970), la sàtira social i la freda constatació dels 
absurds que institucionalitza l'existència de rorhom, agafen un aspecte lògic 
i persuasiu. L'home del carrer és examinat de manera exemplar i definitiva, 
és reduït a una mònade que pot repetir-se fins a l'infinit, posant així, en 
evidència, l'aucomatítzació progressiva a la qual ens porten. La formació 
psicològica de l'autor influencia, potser, la constatació del personatge. Però 
veiem més aviat com aquest s'inscriu en una forma social que li imprimeix 
el seu segell. 

Després d'haver publicar L'Aveu (La confessió, 1946), una obra de caràcter 
autobiogràfic, Adamov escriu l'any 1947 La Parodie (La paròdia), el 1949 
L'lnr1a.1ion (La invasió), el 1950 La Grande et la Petite Manoeuvre (La gran i la 
petita maniobra). Transcorren uns quantsanysentrelacomposició i la creació 
d'aquesresobres, perquè Adamov troba moires dificultats per a representar
ies. Va ser Jean-Marie Serreau qui primer va fer un espectacle d'Adamov, 
seguit pocs dies després per un muntatge de Jean Vilar. Roger Blin va 
muntar, posteriorment, un tercer espectacle. En aquestes primeres obres, 
Adamov es ressenteix d'una certa cultura de l'Europa central (de Büchner a 
Kafka, de Kleist a Strindberg), dels seus orígens russos (és a dir de Gogol i 
de Txèkhov) i finalment de la seva amistar amb Arraud. Amb la Lili de La 
paròdia trobem l'essència de la Lulu de Wedekind. Al voltant de Lili, amb el 
desig que senten per ella, circulen uns homes -absolutament banals: un 
empleat, el desaparegut N., un periodista i el seu· director. A l'obra se 
succeeixen un seguit de quadres en una atmosfera pesada i misteriosa. Els 
personatges tenen aquella psicologia tancada que correspon a la conjuntura 
històrica en la qual ja no hi ha esperança. A La invaJió la vida interior esdevé 
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asfixiant, morral, perquè s'aboca a rasques forassenyades i a relacions d'odi o 
d'indiferència en les quals hom acaba per anorrear-se mútuament. L'heroi 
mor de consumpció perquè s'obliga a treballar en la seva edició d'obres 
desconegudes en una reducció (que figura evidenrmenr la mesquinesa estèril 
i obtusa), tot patint la xerrameca insultam de sa mare i de l'amiga de sa mare 
i la irresolució de la seva dona Agnès. L:z gran i la petita maniobra t ranscorre 
en un país convulsionat per un seguit de fets (potser recents?), amb preses de 
poder, guerres i repressions. Un mutilat i un militam menen la progressió 
dramàtica. Aquesta acaba per al mutilat amb una darrera desgràcia que 
pràcticament anul·la les seves facultats; el militant coneix la victòria. Cal 
destacar que la tensió històrica a la qual fa referència l'obra no comporta cap 
al·lusió a la Resistència ni a un futur revolucionari. La successió de moments 
hegemònics només canvia els papers, i l'home (és a dir, el mutilat) acaba 
sempre sent la víctima, a mans d'instructors sense pietat i sotmesos a la 
voluntard'Ernaque, en rotes les situacions, troba vícrimesa !esquals explotar 
i maltractar. Adamov retrata els elements escrucrurals que componen i fan 
evolucionar la situació històrica ror reproduint-se de ranr en ranr, com en un 
cicle de fatalitat. La fatalitat, aquí, substitueix el misteri. 

El mateix esquema, més ben animat i que aconsegueix aquest cop aclarir 
el mecanisme que caracteri tzaels esdeveniments, el retrobem a Tow contre to,a 
(Tots contra rocs, 1952). La força dramàtica d'aquesta obra no depèn en 
absolut de les referències directes a la realitat històrica. Adamov hi dóna una 
definició al·legòrica dels personatges que es demostra més apropada a la 
realitat dels fets que no pas un retrat naturalista, perquè aquest darrer només 
registra la superfície dels esdeveniments i les psicologies, sovint de manera 
banalment demosrrariva. En un estat imaginari, la població és induïda a 
designar com a fonc de tors els seus mals els «refugiats», una alera població 
que s'ha mesclat amb ella, la característica principal de la qual és coixejar. A 
poc a poc, la persecució esmola les seves armes i la difícil conjuntura 
econòmica en facilita la propagació. L'obrer en atur J ean veu com el ric 
traficant «refugiat» Zenno li roba la dona. És lògic, doncs, que, sora el pes 
de la doble frustració (econòmica i sentimental), J ean s'apunti al partit que 
reclama amb més força la persecució dels «refugiats». Ben aviar n'esdevindrà 
un representant qualificar. També es trobarà en el casdesalvarünno: un gest 
al qual la seva dona i les circumstàncies l'hauran menat. Zenno esdevindrà un 
instrument de la policia i més concrecamenr d'un jerarca, Darbon, rival de 
Jean i portaveu de la cendènciamoderadadel partit. El partit s'enfonsa. Amb 
un ràpid canvi de camisa, Darbon es rroba en el moment precís, a l'alera 
banda. Els perseguidors són perseguits. J ean es dispara un tret al peu per tal 
de semblar coix, és a dir, «refugiat». Així espera poder escapar de la mort. Es 
refugia al sud, on una «refugiada» esdevé la seva companya. Es torna a 
reprendre la persecució dels «refugiats», primer amb hipocresia, després 
oberrament. Pres per un «refugiar»,Jean és afusellat amb la seva companya 
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i amb sa mare, coixa de naixement i víctima també de l'equívoc, tot i que era 
l'enemiga més radical dels «refugiats». 

El sentit d'aquesta trama és molt clar, malgrat l'elecció d'un lloc i d'una 
època imaginaris. L'angoixa i els malsons dels personatges arrosseguen 
l'espectador com no ho haurien fet ni el símbol pur, ni la pura crònica. El 
sofriment d'aquests personatges és real. La persecució apareix com un 
element històric que ca;accericza la noscraèpoca; i l'evidència d'aquest fresc 
sal ca a la visca, el rigor del teorema esdevé rigor d'expressió. Aquesta puresa 
de línia és Ja d'una obra mestra que marca una etapa en l'adequació dels 
mitjans escènics a la matèria i a l'època (veure, per exemple, la manera com 
Adamov fa servir els personatges muts, mims, per demostrar l'estultícia i la 
passivitat de les masses, sempre disposades a deixar-se arrossegar fins que 
arriba el desastre). Seca i rugosa, essencial, l'acció dramàtica assoleix la seva 
fica amb la senzillesa més gran. L'al·lusió se submergeix en el més profund 
de l'experiència. 

Le Professe,,r Taranne (El professor Taranne, 195 l) presenta el cas, entre 
absurd i grotesc, d'un professor respectable i apreciat que comet l'error 
d'exhibir-se nu davant els seus alumnes, en un lloc públic. Heus ací l'home 
privat de Ja seva personalitat civil i social, l 'home despullat de cota convenció: 
és un home acabat, la societat renega d'ell, no poc viure cap més vida que la 
que li imposa la necessitat de defensar-se constancmenc contra l'hostilitat que 
l'envolta. 

Le1 Retrot.11aille1 (Els retrobaments, 1954) planteja la qüestió següent: 
quina és la parc de la nostra personalitat que pertany als aleres, en tanc que 
reflex de la manera com els aleres ens volen? Pirandello havia dramatitzat 
aquests estats d'ànim. Adamov els tradueix en una acció escènica paradoxal. 
Un jove que és a punt de casar-se es transforma en infant: en l'infant que va 
ser i que sa mare fa reaparèixer ara tot mi manc, a l'espona del seu llit, episodis 
de la seva infantesa. La progessió és del coc original. No es tracta de la 
successió de diàlegs raonats que el guia; és un seguit de moviments 
psicològics que no corresponen a un temps real, sinó al de les pulsions 
secretres. La mare entra en escena sense reconèixer el seu fill perquè busca el 
nen del qual va perdre un dia el conc rol. Veiem com els personatges acruen 
«lliurement», és a dir, tot obeint el voler del seu subconscient. Amb aquests 
termes reconstrueix els nusos dramàtics i les realitats en les quals s'inspira. 
Però la veritat apareix, gràcies a un llenguatge explícit i de vegades 
sorprenent. 

L.e Ping-Pong (El ping-pong, 1955) és una acció rítmica, com el joc 
homònim, que ofereix un quadre psicològic de les tensions contemporànies 
que sorgeixen dels mecanismes que menen a les crisis i als esfondraments 
interiors. Archur i Víctor, joves estudiants, s'apassionen pel joc del milió, que 
els fa entreveure l'èxit, no solament en el pla social, sinó també amb Anette. 
La seva meca és encrar en el Consorci i conquerir el « Vell» que el dirigeix i 
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fer-se, així, una posició ... El joc corna a triomfaren l'escena final, que l'autor 
confessa que va escriure primer, amb la finalitat de situar en el seu lloc el 
discurs dramàtic. El Consorci escà arruïnat, les màqujnes del milió han 
desaparegut. Amics, encara, Archur i Viccor juguen al ping-pong. Són 
sepcuagenaris, tenen els cabells blancs. El joc es desenroclla enmig de 
discussions, malgrat coc amistoses. Víctor es queixa de les regles, Arthur les 
defensa. El joc es fa irregular per moments. Victor fa esforços per continuar, 
però cau inanimat, víctima d'un joc del qual es volia deslliurar. Les regles 
d"escructura sobre les quals es basa la nostra vida social acaben sempre amb 
nosaltres. El partit s'ha acabat. Adamov n'ha descrit el desenvolupament, 
amb una sequedat que té el mèrit de desvetllarun aspecte nou i insospitat del 
nostre món: les normes que, amb la societat tecnològica, esdevenen cada cop 
més rígides i ofegadores i que presagien el nos e re destí. .. 

Paolo Paoli (1957) és el nom d'un comerciant cors que, de començaments 
de segle fins a la Primera Guerra Mundial trafica a París amb papallones 
exòtiques. Allò que preocupa Adamov és el c.ranscurs del temps, la modificació 
dels instruments de producció i de les relacions econòmiques que, per la seva 
banda, influeixen de manera determinam en els escacs d'ànim dels individus, 
en el seu com porcament. Paoli sap explorar els presos forçats de la Guaiana 
que li proporcionen papallones però, en el fons, té bon cor, de manera que 
acaba arruïnat. El traficant de plomes Huloc-Vasseur, el seu bon amic, no té 
els mateixos escrúpols i els seus negocis van amb bon ritme. Però qui se 
n'aprofita de debò és mossèn Saulnier que trafica amb l'un i amb l'altre i que 
no dubta davant qualsevol hipocresia per salvaguardar els seus interessos. 
Una parella de joves obrers socialistes representa la puresa comam i nada per 
les lleis del profit. Les dones passen per moltes mans, igual que els diners. A 
l'epíleg, la guerra interromp la sínia. Adamov atenua l'amarguesa amb un 
lleuger somriure. Evoca un determinat món, amb un estil que esgarrapa i 
que, alhora, descriu. Amb Paolo Paoli abandona el seu univers al·lucinat i 
al·lusiu que havia edificat sota la influènciadeScrindberg i de Kafka, i retorna 
a una exposició normal, essencialment realista, en la qual la seva manera 
d'accentuar les relacions d'interès que són als fonaments de qualsevol reacció 
psicològica, recorda, en molts aspecces, la ironia de Brecht. 

ALePrintemps 7 I (Primavera 71, 1963) i en la sevaadaptaciód' Ames11Wrtes 
(Àrumes mortes) de Gogol abordarà situacions essencialment històriques, 
sense aconseguir, això no obstant, anar més enllà del fresc. 

Finalment, amb La Politique des Restes(La política de les restes, 1963) i Off 
Límits (Fora límits, 1969) Adamov es llança a cernes obercamem polítics i 
polèmics. La primera d'aquestes obres passa a Sud-àfrica i pcesenta un 
conflicte racial, en el marc d 'un procés a un blanc paranoic que ha morc un 
obrer negre. S'el podria absoldre però hom s'estima més enviar-lo a un 
manicomi perquè el seu escac expressa d'una manera massa clara l'escat 
d'ànim dels blancs. La segona obra se situa als Escacs Unies i presenta un 
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quadre de la societat ianqui actual, amb les seves angoixes, les seves covardies 
i els seus falsos ídols. Al centre de les discussions, a l'arrel del sentiment de 
culpabilicac hi ha el Viecnam, conscantment evocar. Els personacges: una 
galeria de figures que percanyen a l'aira sociecac novaiorquesa que es mouen 
entre els encisos de la TV i els de la nova esquerra americana. 

La personal icac de Boris Vian(l 920- l 959)se si cua en el maceix moviment, 
però amb crecs del coc singulars. D'ell ens queden unes obres de ceacrequefins 
avui no han crobac el ressò que es mereixen. Toc i que va morir prematurament 
i per ranc no va poder desenvolupar la seva obra, V ian és una figura 
sobresorrinr que va fer un paper precís i es va discingir amb uns caràccers ben 
seus. Les seves dues obres principals, Les Batim,m d'empire (Els conscruccors 
d'imperi, 1959)i LeGoúterdesg{néra11x(El berenar dels generals, represenrada 
per primer cop el 1964 al Scaacscheacer Braunschweig), iJ.luscren dos 
momencs diferents d'una maceixa evolució, que va de la definició d'.una 
cacàscrofe burgesa, simboliczada en cermes kafkians, a una farsa polícica 
francamenr popular i amable que apunra cap a objectius ben clars, però a 
cravés d'un divercimenr clamorós. 

A la primera d'aquestes obres, una família cípicade la classe micjana passa 
d'un aparcament a un altre, d'un pis a un altre,cadacop més amunr, a mesura 
que la seva situació macerial es deteriora. Les paraules orgulloses del pare 
expressen la seva inrenció deconscruir un imperi, com a mínim espiritual, si 
no pot ser material. Però, a l'exterior, hi ha un terrabastall cada cop més 
pròxim i cada cop més apocalíptic que es transforma de simple soroll en cro 
eixordador, presència opressiva d'unes forces misterioses. El pare només 
aconsegueix calmar els seus nervis atacant amb violència un schmiirz, objecte 
o animal, o millor home ple de ferides i que no pugui moure's que li serveix 
depunchingball . Jrricada i acerrida, Ja minyona deixa Ja casa. Impedeixen que 
Zénobie, la noia, corni a enrrar-hi: inconscientment volen eliminar-la. 
L'hostilitat de les coses destrueix la mare que no aconsegueix pujar fins a les 
golfes on la família s'ha visc reclosa. Fins i coc el schmiirz acaba desapareixem: 
el pare l'ha morc d'un crec de revòlver. Sol (com de fet ha escac sempre), el pare 
es llança per Ja finestra, menrre que el soroll esdevé espanrós i que els nous 
schmiirz, silueces en la foscor, envaeixen l'escenari. Amb un llenguacge sobri, 
gairebé sempre realista, i seguim una progressió gairebé matemàtica, Vian 
descriu J'acomplimenr d'un destí simbòlic, que segueix la corba històrica de 
coca una classe quan veu enfosq uir-se les seves possibilitats de vida i d'acció 
i deixa d'actuar conrra els espectres que l'envolcen i la derrueixen !enramem. 
No hi ha, en l'obra, cap condemna, és clar, sinó simplemenr una constatació, 
tancada en un marc lògic. 

A El berenar dels generals, el discurs esdevé d'una evidència que sal ca als ulls. 
És el conjunr de la classe dominant que fa un paper d'escrassa i és víccima 
d'una comicitat sense acucall, gairebé de farsa. El presidenr del Consell 
francès proposa al cap de J'esrar major que declari una guerra per rescablir la 
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situació econòmica. Toc seguit, el cap d'escac major convoca a casa seva, en 
una reunió privada, els generals més importants i Monsenyor l'arquebisbe. 
Després d'algunes perplexitats, hom accepta el principi d 'una guerra. Ara cal 
rebre els represencants de les grans .potències per cal de decidir contra qui es 
farà la guerra: ningú no la vol, però els xinesos proposen enviar un cos 
expedicionari contra els francesos, si aquests ataquen el Marroc o Algèria. 
Americans i russos participen a la subhasta. De manera que la guerca cé lloc. 
Això no obstant, la guerra interessa menys a la gent que el Tour de França, 
fins i coc si s'ha de córrer a Suècia. Nova convocatòria dels generals francesos 
i estrangers i també del cap del govern. El representant soviètic proposa la 
ruleta russa per acabar amb la guerra. Russos, xinesos i francesos se suïciden, 
uns després dels aleres, perquè perden a la ruleta; i aquesta genteca ridícula 
desapareix per sempre de la circulació. Els personatges són perfectament 
grotescos. Les seves mesquineses els empeci ce ixen com si fossin viscos a era vés 
de l'ullera d'un Courceline. Les relacions entre ells, de les quals depèn la sorc 
de milions d'individus, són del coc puerils, però els interessos privats 
continuen sent predominants. Sempre per assolir la mateixa finalitat, el 
diàleg ésd 'una banali cat desconcertant, igual que les reaccions psicològiques. 
Ens adonem de la intenció demostrativa; però aquesta cé el contrapès de les 
situacions còmiques que creen la idiocesa dels personacges. Es cracca d'un 
vigorós bocí de ceacre, que desenvolupa una cècnicade representació eloqüent 
i directa, encara que sigui dins els límits de la paradoxa polèmica. 

Soca decerminacs aspecces, hi ha una comunió d'idees entre Boris Vian, 
Ionesco i Adamov, però Vian empra un humor que intenta fer llum, de 
manera sarcàstica, sobre els fonaments de les manifestacions més típiques de 
la seva època. 

Georges Schéhadé (1910-1989) s'insereix en aquest corrent amb una 
inspiració subtilment lírica i moralista, amb amarguesa i nostàlgia, amb una 
visió romàntica de les coses: coc això s'expressa a Momieur Bob'le (1951), La 
Soirée des Proverbes (La vetllada dels proverbis, 1954), Histoire de Vasco 
(Hiscòriade Vasco, 1956),L'EmigrédeBrisbane(L'emigrarde Brisbaae, 1961). 

A Capitaine Bada (Capità Bada, 1952) i aLe Personagecombattant ou Fortissimo 
(El personatge que combat o Fortissimo, 1955), Jean Vaurhier (1910) 
proposa interioriczacions i atmosferes exasperades. 

Robert Pingec (1919) a Lettre morte(Carca morca, 1960), /ei et ailleun (Ací 
i allà, 1966), Architruc(Arxitruc, 1966), L'Hypothèse(La hipòtesi, 1966) parteix 
d'allò quotidià i banal per desenvolupar-se en l'abstracció metafísica. 

Marguerice Duras (l 914) i Nachalie Sarrauce (1902) han oferc al ceacre 
francès i, particularment al Théacre de France, un seguit d 'obres en un acte 
-més o menys llargues- que sovint sorgeixen de les seves obres narratives 
anteriors. Amb LA Musica, Les Eaux et les F6rets (Les aigües i els boscos), 
L'AprèJ-midideMonsieur Andwnas(El migdia del senyor Andesmas). Des journées 
entières dans les arbres (Dies sencers entre els arbres, 1965 ), Yes, peut-être (Yes, 
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potser, 1967) Marguerice Duras ofereix un seguit de recracs psicològics, 
generalment lligats alpd1ho1d'una vida fosca i sufocada. Ambl.a Memonge(La 
mentida) i ú:Silence (El silenci, 1967), Nachalie Sarrauce recull determinats 
moments psicològics que passa pel sedàs d'un diàleg considerat com el 
símpcoma directe d'un escac d'ànim. El llenguarge, aparentment amorf, hi 
assoleix, per la seva abstracció, un valor absolut. 

Irlandès de naixement, duram molc de temps secretari de )ames Joyce, 
Samuel Beckecc (1906-1989) importa a París una tendència innata del gran 
guinyol: en la seva obra, el sencimenc de terror provocat per l 'experiència del 
nostre temps, esdevé anorreador, ho domina cor; i proporciona a l'autor la 
possibilitar d'ensenyar la feblesa, l'anorreament moral cap a on mena. 
Beckett construeix processos lents i graduals. Mestre del llenguatge, busca 
en l'escenari una sortida a les seves àmplies visions narratives, en el sencic 
d'una evidència i d'un arrodoniment més grans. 

En a11endan1 Godot (Toc esperant Godoc, 195 3) és una paràbola de base 
voluncàriamenc metafísica. El pànic que agafa l 'home des que es demana quin 
és el sentit de la seva supervivència, a l'espera d'un demà obscur i sense 
perspectiva, s'expressa a través d'una acció absolucamenc esquemàtica, el 
ritme de la qual és el d'una obsessió al·lucinant i la seva configuració psíquica 
és la d'una monomania. L'argument consisteix en el buit interior, en la 
impotència dels «darrers» homes que esperen en va la salvació. El llenguatge 
és verista, contrasta expressament amb la uniformitat del desenvolupament, 
predeterminat i que només cé una variació: després del primer quart d'hora, 
quan el personatge anomenat Pozzo apareix en escena. A parc i r d'aleshores, 
les cartes estan tirades. En nom d'un nou principi de l'acció dramàtica, 
Beckett es lliura a fer variacions sobre un mateix tema, sense marcar cap mena 
de progressió, sense dirigir-se vers cap final, sense que els personatges 
modifiquin la seva psicologia. El cinisme, la simbolització de l'esclavatge, 
l'espera (de la morc? de Déu?) testimonien una nàusea interior que mena al 
suïcidi moral. Beckecc en constata les raons, cant metafísiques com històri
ques. L'escac de tensió que, en aquest clima, assoleixen els seus herois, és als 
límits extrems d'allò que es poc suportar. 

A Fin de partie(Fi de partida, 195 7);la paràbola és encara més transparent: 
quatre personatges a la verlla de la morc, en una atmosfera resclosida, una 
« llum grisenca», intercanvien discursos la incoherència dels quals demostra 
la impossibilitat absoluta de comunicar-se, que la morc interior ja els ha 
arri bac i que la mon física es limicaràasegellardefinicivamenc. Clov,el rosc re 
emporprat, magre com una escombra, observa, a propòsit de la seva possible 
morc: «Doncs bé, acabaré fenc pudor!». Hamm, paralític i candidat al suïcidi, 
replica: «Ja fas pudor. La casa sencera fa pudor de morc». Clov conclou: 
«L'univers sencer». Aquesta seria la moral de la faula de Beckecc, mig 
revelada per la xerrameca, que dura ben bé una hora, entre aquests dos 
personatges gairebé delirants, amb intervencions ocasionals dels pares de 
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Hamm, Nell i Nagg, cancacs en sengles cubells d'escombraries, però que no 
renuncien a creure el nas a fora per expressar les seves inevitables dolències. 
El títol Fi de partida fa referència a aquesta partida perduda que és evident
ment l'existència, descrita en la fase final d'anorreament, en el crepuscle de 
les consciències. Beckecc vol descriure la corba en el seu punt de caiguda, quan 
la plena i mala consciència mena a l'aucodescrucció, únic alliberament que 
encara és possible. A Tot esperant Godot hi havia encara una acció, encara que 
fos purament al·lusiva; aquí no. Ni can sols no hi ha personatges en el sentit 
propi: només consideracions i gestos aucomàcics que fan unes larves a les 
quals només se'ls ha concedir el do de la paraula. El diàleg s'acaba amb la 
sortida de Clov, que fuig amb l'esperança de deslliurar-se d'un destí sense 
alcernaciva i a la cacàscrofe final que haurà de caure sobre e l seu amo Hamm. 
A més, a Tot esperant Godot, Beckecc, adonant-se dels seus malhumors, 
aconseguia aclarir símbols i escacs d'ànim en manifestacions escèniques 
adequades per provocar l'emoció (encara que fos una emoció glaçada). Però 
aquí, des del principi, la siruació no cé voluntàriament cap sorpresa, la 
negació és dolorosa però despietada, menyspreadora, cruel, opressiva. 

De Tot esperant Godot a Fi de partida, la negació desemboca en un món 
completament desert, sobre una existència en hivernació. En les obres que 
segueixen, apareix a poc a poc una afirmació de les exigències de la vida, 
naturalment plena de sarcasme i aplicada a personatges miserables (joventut 
i candors són per a Beckecc fantasmes dels quals només vol admerre la 
nostàlgia). Sempre hi ha un determinar alè que renaix; que fins i coc regna en 
una mena de felicitat vagarosa, il·lusòria. Felicitat absurda, quan la persona 
que la proclama escà encerrada fins al coll. Però felicitat innegable,en cant que 
estat d'ànim. A més, Beckecr substitueix l'atmosfera enrarida de les seves 
dues primeres obres per un món petit, més anglosaxó que no pas irlandès, en 
el qual es multipliquen els accenrs realistes, les figures i els ambients del coc 
versemblants. Això passa d'una manera particular al drama radiofünic All 
That Fall (Tocs els qui cauen, 19S7) on intervenen un cor de personatges 
secundaris al voltant d'una parella que s'espera i que s'uneix, ajudant-se 
mútuament en les seves febleses. Semblaria que, de la Finntgan's Wakt del 
seu mestre Joyce, Beckecc retornés als D11bliner1 i a les primeres poesies de T. 
S. Elioc, can carregades de boira i de spletn 

Les pantomimes titulades (lògicament) Acte sans pan1/e l (Acte sense pa
raules l, 19S 7) i 11 (1960) tenen el mèrit de la claredat d'intencions i de la 
rransparènciadelssímbols. El desert. Unhomesol. Llençacdamunt l'escenari, 
inrenca diverses vegades sortir-ne. Però contínuament li ho impedeixen a 
cops de xiulet. Uns telers baixen una branca de palmera i una garrafa d'aigua. 
forenca beure, però no aconsegueix agafar mai la garrafa que sempre roman 
massa alta, fins i coc quan cauen del cel dos cari rati us cubs damunt dels quals 
pot enfilar-se. Finalment, l'home hi renuncia. Al·legoria de coca lahumanicac 
que aspira en va a la seva salvació i que viu en un desert on morirà de sec, 
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malgrat les facilitats que irònicament li ofereix la providència. Això no 
obstant, d'aquesta marxa cap a la mort ressorgeix, indestructible, el desig de 
viure. Desprésd'aquestaaspiració, vana i desolada, capa una mera inaccessi
ble, una segona pantomima mostra dos personatges, A i B, lligats dins un sac, 
que un agulló empeny a alliberar-se i a prendre una actitud, a actuar 
concretament, amb coherència. El paisatge, que s'anorreava inexorable mene, 
roma a fermentar i a bacegar. 

A K,·app's Last Tape (La darrera cinta de Krapp, 1959) -d'ençà de Fi de 
partida, Beckett escriu indistintament en anglès i en francès-, Krapp fa 
reviure, gràcies a un enregistrament, instants de felicitat en l'amor. Nega el 
passar, però ho fa en nom del present -«ara que tinc aquest foc dintre 
meu»-, i amb una exuberància que aconsegueix malgrat rot superar les 
pitjors angoixes. 

De l'abstracció conceptual (que posseix, també, la seva poesia), Beckerr 
rerorna a un naturalisme crepuscular. Els esdeveniments menors de la vida 
quotidiana, evocats a Happy Days (Oh, els bons dies!, 1961) es transformen 
en perires joies sense discussió, a les quals es contraposa un duo de la Vídua 
alegre, símbol d'una senrimenralitat banal, evident, patètica. Winnie, una 
histèrica de quaranta-cinc anys, agitada, loquaç, mira el «zenit» i exclama: 
« Un altre dia diví!» . El sarcasme pot sembla atroç; i és així com es revela, a 
mesura que el turment de Winnie (encerrada fins al pit en el primer acre, fins 
al coll en el segon) i els pocs monosíl·labs del seu marit Williedefineixen la 
seva jornada. 

Beckett evoluciona paral·lelament a Ionesco i a Adamov: de la negació 
total, els veiem passar a la proresrasarcàstica i després a la proposta d'una nova 
puresa en els valors humans. Certament, fins i rot en el mateix Beckett, la 
força de la memòria i del sentiment de destrucció continuen sent dominants; 
però la vida s'omple de conringurs i d'obsessions reals, complexes. Pensem 
en elleitmotivd' Embe,·s (Cendres, 195 9): un traumatisme esdevé Ja justificació 
de l' exisrència, se sublima una paranoia. J a a t\. fi That Fall, Rooney explicava 
que havia començar a gaudir de la vida quan s'havia quedat cec; i esperava 
tornar-se sord-mur. Mentre esperava, la fe havia cornac a l'existència. 

L'obra en un acre Play (Obra, 1963) combina mitjans característics de 
l'auror, sobre remes que pertanyen sobrecor a Oscar Wilde (l'home que es 
disputen dues dones, en un conrexr social determinar). 

Cascando (l 964), «obra radiofònica per a música i veu», és un llarg 
monòleg rallar per inrervencions musicals. Una veu descriu un personarge 
fantàstic que és a punt de caure al mar. Silencis, imatges, una illa, repeticions, 
un moviment continu en una situació bloquejada, guspires de vida en la 
immobilitat general, llum d'un paisatge desert. L'enrariment és extrem. No 
hi ha cap possibilitat de desenvolupament dramàtic. No hi ha acció, sinó 
successió d'acres instantanis i evanescents. 

És indubtable que en la lenta marxa, feradedesrruccions ide reconstruccions, 
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que acompanya cada època, Beckett expressa l'estat d'ànim contemporani 
amb uns coneixements que revelen les profunditats més recòndites. 

La postguerra a Alemanya 

Si acceptem la intervenció fonamental de Brec he (que, per la seva naturalesa, 
pertany, això no obstant, a una altra època), el teatre al.emany de postguerra 
ha donat poques sorpreses. Autors, obres i espectacles s'han retrobat en el 
camí emprès abans de la dictadura nazi i l'han seguit, si hem de ser sincers, 
d'una manera més aviar estovada. Karl Zuckmayer va cornar a tenir èxit, 
gràcies a la seva faci li cat. Ferdinand Bruckner nova saber renovar el seu calent 
i el mateix li va passar a Fricz Hochwalder. 

La primera novetat que va fer parlar va ser Kennen Sie die MilchJtrasJe? 
(Coneixeu la Via Làctia?, 1956) de Karl Wictlinger (1922). Més que no pas 
el tema, allò que compta és la representació, fins i tot a ulls del públic. El teló 
s'aixeca sobre _ _e! despatx d'un cap de clínica, en un hospiral psiquiàtric. Un 
pacient vol explicar la seva vida al metge que l'interroga i li prega que 
interpreti els diversos personatges que van determinar les d iverses fases de la 
seva història personal. El metge serà, doncs, successivament, un secretari 
d'ajuntament, un hostaler italià (anomenat Salvatore Diavolo), un mococi
cliscaqueexecuta «el salt de la mort» en una barraca de fira. L'alienat il·lustra 
directament, amb la seva interpretació, les seves aventures d'ençà que va 
cornar de la guerra. Com que abans havia escac declarat desaparegut, ningú 
no el reconeix. L'obliguen, doncs, a vi uresense identitat. L'hostaler, falsament 
generós, s'ofereix a protegir-lo. El recomana al seu amic Umberto, que el 
destina a donar voltes tot el dia en una moto, en un espectacle de fira. 
Finalment, arriba la perspectiva d'una vida i d'una feina regulars. Però 
l'empresa que li havia promès un lloc de camioner, li comunica el seu refús 
definitiu. Heus ací perquè només li resta l'asil. En aquest punt, l'alienat es 
transvesteix en director del manicomi i la darrera escena té lloc entre els dos 
metges. Després d'una discussió acarnissada sobre el cas d'aquest pacient, el 
directores queda sol. Una telefonada l'informa que el metge i el pacient s'han 
fugat juncs. On? Cap a la Via Làctia. Un i altre no volen ceniren consideració 
aquest món tan baix. El rema de l'individu oprimit per la vida social, refusar 
i condemnat sense haver comès cap falta, no és pas nou en la literatura 
alemanya. De fet, fins i rot en constitueix un Leitmotiv del \Voyzeck de Büchner 
a Hinkemann de Toller. Allò que és original és la tècnica, així com un humor 
resignar, realista, mordaç, ple de veritats quotidianes. 

Wolfgang Borchert (1921-1947), sobrevivent de la guerra i de la presó, 
físicament tocat de morc, escriu el darrer any de la seva vida un drama 
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radiofònic, Dratmen v<>r der T11r (Fora, davant la porca), que també serà 
muntat en teatre. Bocchert sembla reprendre l'experiència expressionista
¡ el seu estil-on havia quedat vinc anys abans. Totes les portes es tanquen 
davant !'ex-combatent que coma a la pàuia trasbalsada. Sona un timbre, 
després un altre, i encara un alue, però cada cop, la porca s'obre un moment 
i de seguida es coma a tancar, deixam-lo a fora. Cap dels seus intents de 
comunicació amb els homes, amb les coses, amb l'Ésser no obté resposta. Es 
veu reduït al fred i a la solitud, a discutir desesperadament amb el gran riu 
que uavessalaciucac. L'ex-combatenc, que va serassassí en el camp de batalla, 
és assassinat moralment. «Concesceu1 Perquè calleu? Per què? Ningú no em 
contesta? No hi ha ningú que em concesci»» Ningú, ningú que em 
contesti????» Es cau en un caos sense esperança, en el qual ens espera 
únicament el silenci de la morc, al final d'un discurs dramàtic en el qual 
s'encavalquen les imatges, en el qual se succeeixen sense ueva els sarcasmes 
sense esperança. D 'aquests darrers ecos de l'Alemanya de Weimar, que encara 
podíem sentir en Die Entsiihmmg (L'expiació, 1953), el drama d'Hermann 
Broch (1886-1951) on es drecen el dolor i l'amor, impotents, davant els 
conflictes històrics (nazisme i comunisme, capital i treball) passem, amb el 
temps,a la negació beckettiana. A Ein Schliick Erde (Un bocí de terra, 1962), 
Heincich Boll (1917-1985) descriu un món envaït pec les aigües i àvid de 
terra, després de l'apocalipsi atòmica. Després del terror, resten personatges 
a la deriva, que l'autor descriu amb crecs ombrívols, en una recerca desesperada 
d'alguna salvació, da vane unes opressions encara pitjors que les del passat. En 
les seves Spiele, in dmen es dunkel wird (Obres de la nit que cau, 1958), 
Wolfgang Hildesheimer (1916) sure a la recerca de les possibilitats inèdites 
en el terreny de l'expressió dramàtica, sobre la base de les formes puces i d'un 
joc abstracte entre elles. Amb els anys seixanta, sorgeix una nova generació 
d 'au cors que substitueixen les lliçons de l'expressionisme per les de Brechc i 
el seu teatre èpic. S'emmarquen en el correm polític que travessa el teatre 
d 'avui i que examinarem més endavant. 

Off Broadway 

Cap als anys cinquanta, es va format a Nova York un grup de ceaues amb 
objectius artístics, en general en sales petites, amb actors poc coneguts i a 
preus moderats. Na ruralment, «offBroadway», fora de la zona de Broadway, 
el famós carrer que té les sales comercials més acotades. Al principi, aquests 
teatres varen néixer per muntar obres europees que Broadway no acceptava 
o perconcinuar amb un repertori americà que a Bcoadway tenia una vida curta 
o que era refusat o que no hi podia entrar. Amb el cemps, va ser normal que 
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s'hi produïssin muntatges autònoms. Això darrer cada cop va passar més i 
amb més varietat. Amb Qui té por de Virgínia \'(/oolf d'Edward Albee es va 
produir aquesta osmosi finalment inevitable entre el teatre artesanal i el 
teatre industrial. La industrialització del teatre «off Broadway» durant els 
anys seixanta, va suscitar la reacció d'un teatre «off offBroadway». 

Els nous dramaturgs han fet el seu camí entre tres pols d'atracció: 
l'exemple de l'avantguarda europea; la realitat pròpia del seu món i finalment 
la recerca d'una construcció dramàtica capaç de fer funcional la seva obra, és 
adir, demaneraquedesprésd'haverdesconcertatel públic l'acabi convencent. 
Cal assenyalar, a més, que alguns d'aquests autors han acabat representats a 
Broadway i fins i tot a Hollywood. 

Indubtablement, Edward Albee (1928) és el qui estava més dotat de tots 
ells. No va trigar gaires anys a obtenir un ampli èxit. Essencialment, el seu 
estil no s'allunya gaire de la tradició, és a dir, el desplegament d'un sencir del 
teatre oberramenc declarat. El mòbil continua sent satíric i sovint la sàtira 
arriba a la violència del sarcasme i de la condemna. Sàtira que pren aspectes 
defancasiaa TheZooStory (Història del zoo, 1958) ia TheSandbox (La sorrera, 
1959); ironitza sobre les relacions que regeixen la família als Escats Unies, les 
relacions despietades amb la vellesa. The Death of Bessie Smith (La mort de 
Bessie Smich, 1959) recorda, per contra, un episodi de fer divers: la mort 
d'una cèlebre cantant negra que es va dessagnar a causa de les ferides d'un 
accident de corxe, perquè els hospitals dels voltants no la van acceptar a 
urgències perquè estaven reservades per als blancs. Llenguatge i tècnica tenen 
una gran llibertat i una gran cruesa. 

Un cop abandonada la seva agressivitat juvenil, Edward Albee va fer 
fructificar el seu talent singular i l'experiència positiva de les seves primeres 
obres tot vinculam-se a la dramatúrgia pòsruma d'O'Neill i a l'acusació 
violenta que adreça a l ' American way of li/e 

Who's A/raid o/Virgínia \'(loo/f? (Qui té por de Virgínia Woolf? , 1962), 
la seva primera obra en eres acres, desenvolupa els remes de les seves obres 
precedents, que només en tenien un. Se si rua en un pla absolutament realista, 
rot utilirzanc els seus mitjans escènics i crítics al descobert. Aconsegueix, 
així, acostar-se més al seu públic, seguint les petjades d'allò que ja podem 
anomenar una tradició teatral nord-americana que, d'ençà d'O'Neill, rendeix 
a destruir i a humiliar, gràcies a personatges concrets i típics, la creença molc 
escampada entre el públic de ser la nació més gran del món, beneficiària de 
la concepció més justa i més eficaç de la vida. En aquesta obra, cal admirar 
sobrecor el domini del d iàleg i de la dialèctica. L'empresa aconsegueix un 
rècord: tres acres de diàlegs sense esdeveniments i sense acció, en un mateix 
lloc, gairebé en un mateix temps (el remps real correspon més o menys al 
temps escènic)encre dues parelles, una d'edat madura i l'altra jove, en què els 
marits són professors universitaris. L'interès no decau mai. l quan s'abaixa el 
reló, en sabem prou, no només de les seves vides, sinó de les del seu ambient 
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i classe. La dificultat de revelar constantment anrecedenrs, a la manera 
d'Ibsen, enreda de vegades el desenvolupament. Però Albee ho arregla amb 
una revelació progressiva de la veritat, a través del suspens, en Ja tradició 
edipiana. Heus ací el procés. La parella madura discuteix d'una manera 
espantosa però s'estima amb una tendresa indestructible. A poc a poc, sabem: 
que el marit, professor d'història, rellisca cada d ia més cap al fracàs, car no té 
les disposicions intel·lectuals necessàries per afirmar-se; que, quan era nen, 
havia mort involunràriamenr la seva mare amb un fusell de caça, i més 
endavant son pare, tot conduint un cotxe sense l'experiència necessària; 
finalment, que es veu obligat a suportar de fa vinc anys la infidelitat 
inevitable de la seva dona perquè és impotent; que la seva dona, Martha, filla 
del personatge mític que és el rector de la universitat, s'ha visr obligada, 
després d'algunes breus avenruresde joventut, a suportar amb gran resignació, 
una vida conjugal en la qual havia posat cores les seves esperances; però que 
no deixa escapar cap ocasió de satisfer els seus desigs; que, estèril, ha imaginar, 
amb la complicitat del seu marit, tenir un fi ll que tindtia ara vint anys i del 
qual explica la vida, la morc i els miracles. A les dues de la marinada, Marcha 
invita la parella jove que ha trobat a la recepció de son pare: el marit, jove 
assisrenr de biologia, té bona presència i sap complaure; la dona és l'hereva 
d'un predicador laic, enriquit per la generositat dels fidels. Per ascendir en 
la seva carreta, el jove no dubraria a maniobrar.amb la filla del rector. Martha 
ho sap i vol aprofitar-se'n. Beuen. Sense aturador. Massa. Com en O'Neill. El 
joveNick revela les noves concepcions genètiques ... i el seu arribisme. La seva 
dona Honey desvela el seu terror a tenir fi lls, efecte d'un desig espasmòdic. 
A causa de l'alcohol, Nick fracassa amb Marcha. Honey, per la mateixa raó, 
no para de pujar i baixar de la sala a la cambra de bany. Entre els quatre se 
succeeixen les aproximacions i les baralles sense solució de continuïtat. No 
s'amaga res i hom recorre als termes més d irecres, ordinaris, en la conversa 
dels nostres contemporanis, però generalment bandejarsde l'escenari. En un 
accés d'exasperació, el professor d'història decideix la morc del seu fill 
imaginari: amb gran dolor de Martha, que l'accepta però que la deixa 
anorreada, car veu esfondrar-se la seva darrera il·lusió voluntària. Després 
d'haver cantussejar durant hores una paròdia de la cançó Qui té por del llop 
ferotge ----<le la pel·lícula de dibuixos animats Els tres porquets -, Martha 
conclou: «Tinc por!». Conclusió que s'ha de situar en un conrexc històric i 
psicològic (a propòsit d 'això es podria citar abundosament Wilhelm Reich, 
enemic infat igable de la «por de viure»). El sentit de l'anàlisi feta per Albee 
a través dels seus quatre personatges, és prou clar per ell mateix. De la resta, 
no hi ha res ni massa nou, ni massa sorprenent. Si hem de dir la veritat, el que 
més compra, és el fer d'haver anat tan lluny damunt un escenari ,com a mínim 
pel que fa a les dades de l'existència quotidiana i de l'angoixa. I també pel 
que fa referència a les expressions, els reflexos lingüístics,quesabem que són 
decisius. En conseqüència la imago dels personatges passa les bambolines tot 
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fenc oblidar els artificis necessaris pera la construcció dramàtica. A diferència 
d'O'Neill, Albee obté l'efecte de veritat no a través del desbordament de la 
confessió, sinó amb l'aplicació d'un joc molc hàbil de recursos escènics que 
transforma l'obra de boulevard en una radiografia dels senrimenrs. Així, Albee 
conri nua la temptativa de l'autor americà: fer comprendre al públic com és. 
Albee voldria fer-li por. Però sap molt bé que es tracta d'una por divertida, 
com en un tobogan, els passamans del qual menen a bon port. 

A Delicate Balance (Balanç delicat, 1967) reprèn motius del mateix 
gènere, però d'una manera francament melodramàtica. 

Jack Richardson (1935) a Gallows Humour (Humor de patíbul, 1960) es 
fa eco dels Galgenlieder alemanys, de moda a Municfa més de mig segle. Això 
dóna dosaccesdecaràccerde gran guinyol, el primerdelsqualsés un col·loqui 
entre un condemnat a morc i la prostituta que li ha escac oferta com a darcer 
consol, i el segon enrre un borxí decidit a deixar l'ofici i la seva dona, ben 
decidida a no deixar-li-ho fer. Jack Richardson inrenra únicament l'efecte. 

Saul Bellow (1915), després d'haver-se afirmat notablement com a narra
dor, ha abordat igualment el ceacre amb eres peces en un acte que han tingut 
èxit, i un drama en eres acres que, contràriament, no n'ha tingut gens, com 
ho recorda el mateix autor. Es tracta de The Last Analysis (La darrera anàlisi, 
1967): un gran actor de fa poc cemps vol reconciliar-se amb el públic 
interpretant un psicodrama on es confessarà, per televisió en circuit tancar, 
a un grup de savis que han d'estudiar el seu cas. Es tracta d'un psicodrama 
autèntic, com els que s'han intentat realitzar sobrecor soca la instigació del 
doccor Moreno: l'intèrpret exposa els seus complexos i els seus escacs d'ànim 
davant del públic i, pràcticament, se psicoanalitza en veu alca. Això l'hauria 
de guarir. L'heroi de Sau! Bellow intenta aquesta experiència, però acaba en 
catàstrofe. Saul Bellow ha recollit una vasta matèria per dramaciczar. No 
obstant això, com ell mateix s'apressa d'advertir al leccor, no ha aconseguir 
organitzar-la ni donar-li un ritme coherent. 

Es pot considerar Jack Gelber (1932) com el més desinteressat i el més 
lliure moralment d'aquests aucors. A TheConnection (1960) presenta un grup 
de hipsteers que espera la droga que ha de porcar un negre anomenar Cow
boy. L'atmosfera noés nova en el cearre i en el cinema dels Estats Units. Com 
tampoc no és nova la tensió de l'espera. Ni les efusions de caràcter vagament 
ideològic que l'aucor deixa anar. La trama és evanescent. El diàleg no croba 
la sort ida escènica normal. Les intervencions musicals passen a un primer pla 
(com se sap, l'ús de la droga escà estès entre els músics de jazz). Hi ha alguns 
detalls d'ambient curiosos, de vegades penetrants. L'autor s'enfonsa 
voluntàriament cap a l'exploració melodramàtica dels casos límit, volguts 
pels romàntics i per Baudelaire. Pel que fa a la resta, l'espectacle té necessitat 
d'aquest color negre de carbó per interessar i atreure. El rext pròpiament dir 
serveix de canemàs per llençar els intèrprets a una situació psicològica i 
realista particular, que els permet de lliurar-se a les m·eravelles de desesperació 
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i d'anorreament, tan seductores damunt l'escenari. L'evocació de l'ombra de 
Charlie Parker, els solos improvisats com a les jam msions, el llenguatge 
cruament expressiu, creen per sobre de coc una mena de malefici. 

A The Apple (La poma, 1962) Ja intenció és més abscracca, i per tanc més 
difícil d'agafar i de posar-la en relació amb els escacs d'esperit reals. Els 
personatges discuteixen i es comporten com si es tractés d'un moment de la 
seva pròpia vida. Sovint, es dirigeixen a un maniquí o a un actor que, du ranc 
els dos actes.personifica-si es pot dir així- els dolors d'un gos.Jack Gelber 
no obeeix a visions a priori, no cedeix a cap tipus de prejudici; representa Ja 
vida com la sorprèn, a instancs,a llamps,pracricant-hi punxades que recórren 
les capes conscients i inconscients. La violència que el distingeix d'altres 
autors de la seva generació és deguda a J'objeccivirac amb la qual representa 
allò que veu, sense sacrificar-se a una estructura teatral preestablerta, sense 
doblegar-se a cap esquema. Gel be r resta fidel a la realitat quotidiana, que ell 
entreveu més lluny que la superfície. 

Al panorama prou diversificat d'aquests fenòmens teatrals que assoleixen 
un clima ben real i particular, cal ajuntar-hi l'espiritual Oh Dad, Poor Dad, 
Mama's Hung Yott in the Closet and l'm Feelin' So Sad (Oh, papa, pobre papa, 
la mama t'ha penjat dins l'armari i jo em sento can trist, 1961), astuciosa 
troballa que és el círol de la primera obra del jove i brillant Arthur L. Kopit 
(1937). Al principi, rot pren un aire misteriós amb l'arribada de segells de 
correus, de monedes, de plantes i de peixos carnívors, que segueixen la 
madura i estranya senyora Rosepertle i el seu fill Jonarhan. Però ben aviat es 
veu el mecanisme, contínuament renovat per cops teatrals. Aquí tornem a 
veure la clàssica lluita de sexes, porrada a l'últim grau. En el cas queensocupa, 
és la femella que s'empara del mascle -primer el marit, després el fill-, 
aniquilant gairebé la seva existència, transformant en violència uns instints 
sexuals reprimies, insatisfets, inhibies. A la mort del marit, la senyora 
Rosepectle ha embalsamar el cadàver i l'arrossega darrere ella com un amulet. 
Posat a prova sexual per una criada descarada,Jonathan no pot suportar el sexe 
feble i, en lloc de posseir-la, estrangula la dona mig nua i venja així, 
inconscientment, el seu pobre pare. En aquesta història exemplar, Kopic ha 
agafat l'actitud típica de Ionesco: transformar una realitat física en realitat 
psíquica que, al·legòricament, l'aclareix i la revela. Els acres inconscients de 
crueltat encre marit i muller, encre mare i fill, prenen l'aspected'un xoc físic 
immediat, conscient i cruel. Kopit mena la revol ca concrael matriarcat, ranc 
més opressor i perillós com més mitjans materials disposa per autoritzar tot 
caprici a cosca de roc el que li està subjecte. La sàtira dels abusos de riquesa 
es combina còmodament a la de J 'avidesa i de la duresa femenines entre els 
ianquis, amb les deformacions psíquiques que en deriven. Cas prou rar, 
Arrhur L. Kopic ha aconseguit assolir el seu objectiu pels mitjans que es 
proposava. El rema és tractat, doncs, en la línia del va11deville, amb la seva 
commicicac verbal i d'efectes. La rialla de Labiche s'ha convertit en humor 
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negre. Des que s'alça el teló, veiem un taüt negre que oscil·la encre les mans 
dels portadors. La crítica de les vel·leïtats de la classe acomodada, dels seus 
complexos, de la seva hipocresia, de la seva cruelcac, es manifestaempenyenc 
fins al límit les seves malifetes i la seva impotència. Però gràcies a unes 
troballes funambulesques i a unafancasiaal·legòricadesenfrenada, l 'espectacle 
rep l'aprovació dels mateixos criticats, de l' 11pper ,lass a la qual es dirigeix, 
a de cocs els qui aspiren d'encrar-hi i dels quals n'afalaga la vanicac, els som
nis. Ritme, rèpliques, encadenamenc de les escenes, figuració d'elemencs de 
base del subconscienc, coc això hi és amb una gran elegància. 

il·lany Lwes (Moles amors, 1959) és l'obra del poeta, altre temps 
revolucionari, sempre disponible i ple de vivacitat, per bé que avui sigui un 
vell, William Carlos Williams {J 883-1963). Com en Pirandello, el quadre 
de l'obra el donen les discussions que tenen un productor i un au cora propòsit 
de eres peces en un acte, les represencacions de les quals dirigeix l'autor. Els 
eres actes rendeixen a demoscrac que l'amor va sempre en direcció errònia i 
que s'arruïna des de l'incerior. No obscanc això, estimar, viure, produir, són 
coses importants en si mateixes, llàstima que els resultats siguin can 
decebedors. L'auror escà enamorat de l'actriu principal, el productor se senc 
atrec per l'autor. Maig rac aquesta flama, el productor accepta que els aleres 
dos es casin, sabent que el matrimoni serà un fracàs. Durant coca la vecllada, 
coman estirat a la platea, prop de l'auroc, del qual ridiculitza els personatges, 
el diàleg i el muntatge. Naturalment, això desconcerta els actors, que han de 
continuar representant soca una pluja d'improperis. 

Els eres actes no tenen més lligam entre ells que el cerna psicològic: la facal 
frustració de l'amor. Al primer acte, Seraphine va d'un home a l'altre, incerta 
en la seva cria, infidel per vocació. Al segon acte, les desgràcies d'Ann, pagesa 
submergida en una situació familiar lamentable, haurien d'acabar gràcies a 
una rica lesbiana que es disposa a comprar la granja dels seus i espera 
conquerir el seu cor. Queda clar que Ann no ha comprès els mòbils secrets de 
la dona i se senc emocionada per la sevagenerosicac. Li espera un despertar ben 
dur. Al tercer acte, una mare perseguida pels problemes de la seva família 
s'esbrava amb el pediatre que ha anat a visitar el seu fill malalt. (L'auroc 
s'idencifica amb el pediacce perquè va exercir aquesta professió duran e molts 
anys en una perica ciurat de Nova Jersey.) El pediatre també s'esbrava i 
ambdós troben el gust d'intercanviar records, en els quals apareixen els seus 
complexos i les seves tendències sexuals. Fins al moment que, fatalment, es 
besen. Moment precís que entra el nen i anomena «papa» al pediatre. Cau el 
celó. Autor i produccoc discuteixen amb una acrimònia creixent. 

Les obres de Jack Gelber i William Carlos Williams van ser represencades 
pel Living Theacre de Julian Beck i Judich Mali na que, com veurem més 
endavant, va agafar una importància decisiva en el desenvolupament del 
ceacre americà. 

La paraula ha escac creada a partir del so. En definitiva, d'un recicac. En 
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traslladar-se damunt el paper, es converteix en signe i símbol. D'aquí neix un 
divorci, en cerra manera irreductible, entre la representació i la lectura. El 
mode d'expressió també es diferencia segons si la paraula ha de ser pronun
ciada o s'ha de llegir. Quan es pronuncia es posen en evidència els seus valors 
dramàtics. Quan es llegeixes determinen les coordenades d'un esdeveniment. 
D'aquí neix, doncs, la temptació de transposar un text d'un terreny a l'altre: 
de llegir un text dramàtic o d'interpretar un text escrit per a la lectura. Les 
transgressions són contínues. Cadascuna comporta forçosament una pèrdua 
de substància, però també pot comportar un enriquiment. En tot cas, 
l'osmosi presenta un bon nombre de motius d'interès. Llegir Shakespeare, 
després d'haver-lo vist sovinr, constitueix una sorpresa i el descobriment de 
dimensions insospitades. Muntar] amesJoyce, és a dir, donar a la seva paraula 
la consistència d'una mimesi, ens revela el seu magma original, ens fa 
remuntara la seva font. Aquest moviment de balancí entre la imaginació que 
es concreta en un llenguatge escrit i la seva representació en termes de vida 
viscuda, constitueix per a l'escriptor una confronració atzarosa. Certament, 
no es poden establir jerarquies entre el llenguatge escrit, el llenguatge parlat 
o cantat i el llenguatge figuratiu. On és més fàcil assolir una deteminada 
difusió predomina la lleugeresa, o encara pitjor, la inconsistència. Per 
exemple, en la majoria de casos, Shakespeare, representar o filmar, ens deixa 
profundament insatisfets en relació amb els resultats obtinguts en el nostre 
fur intern mitjançant de la lectura. Això no obstant, seria extremadament 
perillós cancar-se en les categories i abolir les comunicacions. El rebuig 
d'intentar la significació a través del so o de la imatge, o reduir-la només a 
això (oblidant que, com va dir Wittgenstein, l'ètica es pot fondre en 
l'estètica)consrituiex una confessiód'impotència. Enmigdel seu Ulisses .)ames 
Joyce (1882-1941) va situar una llarga escena dialogada que passa primer 
davant i després a dins d'un bordell de Dublin. Feia temps que aquesta escena 
temptava els homes de teatre. Amb el tírol U IJsm in Nigthttawn (La nit 
d'Ulisses, 1960), va ser muntada en un teatre «off Broadway». Una gran 
comprensió de les possibilitats dramàtiques que aquesta escena i altres 
passarges contenien va permetre Marjorie Barkentin traduir-les en un 
espectacle entretallat d'accions mímiques, amb l'ajuda i els consells de 
Padraic Colum, un dels principalsescriptorsirlandesos vius. Quan es llegeix, 
el text permet de representar-se concretament les imatges d'una mena de 
fantasia social. El llenguatge dramàtic fa parlar aquestes imatges i en sentim 
les complexes sonoritats. Però la síntesi efectuada, ¿no es mostra_rà superficial 
i aproximativa en relació amb l'original? ¿Què és el que arriba a la platea sense 
atrofiar-se, d'uns diàlegs i d'uns moviments purament figuratius? D'altra 
banda, ¿que potser la lectura no és també una senzilla aproximació al 
pensament creador original? Aquí, això no obstant, l'aproximació té un 
caràcter il·lustratiu, per no dir vulgaritzador. I és legítim constatar fins a quin 
punt la vulgarització, que substitueix la imitació pròpia del classicisme 
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d'abans, defensa, tant en el productor com en el consumidor de cultura, la 
poca creativitat i autonomia que ens queda. 

De la darrera obra deJoyce Finnegam \\1/ake ,Jean Erdmann n'ha tret The 
Coach with theSix Imides (El cotxe de sis places, 1963): pantomima, dansa, 
cant, text. Jean Erdmann va viure setze anys a les illes Hawaii i va esdevenir 
una experta en les seves cèlebres danses eròtiques. Establerta a Nova York, 
va esdevenir alumna de Marrha Graham i després la seva primera ballarina 
i sovint coreògrafa dels seus ballets. Al mateix temps va conèixer Joseph 
Campbell, l'especialista més autoritzat i més fidel deJoyce. Esdevinguda la 
seva dona, va refusar durant molt temps seguir-lo pels difícils viaranys de 
Finnegans \\1/ ake. Però un dia, a la recerca de temes coreogràfics, va caure sobre 
el personatge simbòlic d'Anna Li via Plurabelle, idea de la vida i de l'aigua 
fluvial, predilecta del seu marit. Jean Erdmann va meditar-ne un ballet. Li 
va caldre afrontar les pàgines de l'obra i transportar-les a l'escenari. En va 
néixer un espectacle on la dansa, la música i la paraula, s'aliaven en perfecta 
harmonia, en un estil de somni. D'aquesta vasta i sobtadora representació que 
és Finnegam \\1/ ake , fatalment, en aquest espectacle només en rrobem els 
fragments que representen el desenvolupament de la t.rama, vista a través del 
personatge d'Anna Li via Plurabelle, en una visió irreal que integra els seus 
records i les seves esperances tal com pugen a la superfície del seu subconscient. 
Els quatre actors personifiquen diverses èpoques i imatges d'una cursa 
intensa i dramàtica. Com a Finnegans \\1/ake , una gran part de l'obra està 
reservada a l'exploració en profunditat de les estructures del Llenguatge, de 
les seves arrels, dels seus jocs voluntaris i involuntaris, de les comparacions 
filològiques. La realitat de Dublin,segons Joyce, hi és constantment present, 
però transfigurada per una depuració que la despulla i la descarna. 

El primer, i fins ara únic intent, dut a terme per Henry Miller (1891-1980) 
per expressar el seu univers, els seus personatges i les seves concepcions a 
través de l'espectacle-],m \\1/ild abo111 Han-y (Per amor a Harry, 1963), en 
set quadres-, descriu una breu odissea de tipus joycià. En el protagonista 
Harry potser podríem reconèixer una projecció (no sense fantasia) dels estats 
d'ànim de l'autor, o per dir-ho millor, de les seves aspiracions. Harry és un 
jove actiu, espiritual, estimat per les dones, entre les quals fa estralls. Una 
certaJeannie li serà fatal. L'amordeJeannie no té límits. Pren l'aspecte d'una 
persecució. Jeannie persegueix Harry a cada quadre, fins i rot quan ell es 
dedica a altres dones: una prostituta, una jove intel·lectual. Finalment, es 
precipitaacasaseva i el situa davant un dilema: «oconfessessinceramemque 
m 'estimes o et mato». Harry roman perplex. S'obre la porta. Intervé un 
tercer, que surt de seguida sota les ordres de Jeannie. La cambra roman a les 
fosques. Dos trets. Harry i Jeannie transmigren al més enllà. Embolcallats 
amb cançoneres, es juren amor etern. Els altres personatges serveixen de marc 
a Harry i les seves dones, caracteritzats de manera violenta: hi ha fins i tot un 
cec, un nan, un soldat alemany. Quedi clar que els diàlegs i l'acció es 
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produeixen fora de qualsevol contexr realisra. Però no per això deixen de 
menar a la realitat: una realitat de la qual descriuen els aspectes que més 
impressionen la imaginació de Miller, segons els mateixos procediments que 
als dos Tròpics i en altres narracions. Un cop més, el cerna és l'amor. Henry 
Miller sembla que ens vulgui dir, a la seva manera: és bo i divertit passar d'una 
dona a l'alera; però allò que realment compra és est imar-ne una sola, fins al 
final, amb cores les forces. Aquesta no és una moral nova. Però escà amanida 
amb nombrosos elements humorístics i amb algunes violències escèniques 
que li donen un cerc encant. 

Pinter 

Harold Pinter(l 930) vadebucarcom a autor el 1957 amb l'obra en un acte 
The Room (L'habitació). Va ser successivament actor i direccor de les seves 
comèdies i guionisra de pel·lícules, i ha desenvolupat una dramatúrgia del tot 
personal. Els seus cernes són els temes fonamentals de l 'existència humana. 
El que més li interessa és observar què li passa a la gent, «fcrceacre», fer pujar 
a l 'escenari personarges. Aquests són éssers solitaris, al límit de la vida, 
confrontats amb el problema de la realitat, que no han de fer res més que 
entrar o sortir per una porca, parlar o callar, i ho han de fer segons un ritme 
precís, segons una estructura que, a partir d'unes declaracions de l'autor, se 
li presenta en el curs de la redacció. El tipus de llenguatge uciliczac per Pince r 
-realista, incoherent, el·líptic, no gramatical, sovint humoríscic
concribueix molr a la tensió existent a les seves obres. Una tensió que 
manifesta un sentiment d'amenaça i de violència (sobrecoc en les primeres): 
perquè el nostre és un món de violència, diu Pinter, i l'amenaça no prové de 
persones extraordinàriament sinistres, sinó de persones normals, semblants 
a nosaltres, i d'esdeveniments que es produeixen cada dia. L'escenari gairebé 
sempre és tancat: una peça on els personatges es refugien per defensar-se dels 
aleres i de la pròpia ruïna. L'amenaça ve de fora, de l'intrús que porca amb ell 
el trasbalsament del món. A The Room, el negre simbòlic però també la parella 
de visitants a la recerca d'un aparcament, oel propierari de la casa. A A S light 
Ache (Un dolor lleuger, 1959), és el silenciós venedor de mistos, instrument 
dels dos esposos, que el fan servir per expressar la seva insatisfacció i la seva 
inseguretat. Aquest element d'inseguretat, d'indefinit, que conscicueix per 
ell mateix una amenaça, ja és present a l'interior del marc de l'escenari a The 
Room; i apareix carn bé a casa dels dos sicaris, únics personatges de TheD,11111b 
\11/ aiter (El cambrer mut, 1960), un dels quals serà víctima de l'altre. 

El cerna dels sicaris també és present a The Birthday Party (La festa 
d'aniversari, 1958), primera comèdia en eres actes de Pinter. Un jueu i un 
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irlandès són, aparenrmenr, uns emissaris encarregars de caprurar Scanley, un 
indolent ex-pianista que viu a una pensió miserable, la mestressa de la qual 
l'esclafa amb les seves prevencions. Durant una fescad'aniversari procedeixen 
a una mena d'humiliació rirual de Scanley, coc somecenr-lo a violències 
verbals, ranc terrorífiques com vagues i absurdes, que el fan posar histèric. 
L'endemà s'enduen Scanley impecablemenr vestir: això no obscanr, escà en 
poder dels dos emissaris. Les incerprecacions al·legòriques de les obres de 
Pinrer, inclosa aquesta, poden variar. Però l'autor les refusa, coc diem que el 
seu mètode és el de «seguir una pisca» sense cap més idea preconcebuda que 
l'observació de la realicac, sense concepcualiczació: es tracta de crear una 
imacgeque en cridi unaalt ra,que al seu corn ofereix la possibilicacd'una acció 
dramàtica consecutiva; de manera que la interpretació del símbol no és 
important, ni pren cap forma definitiva i sovint es mostra ambigua o 
canviant. 

El mateix sentit indefinir i de misteri recorre les altres obres de Pinrer: 
comèdies, obres en un acce, sovint escrites per a la ràdio o per a la televisió, 
alguns esquerxos de revisca. Aquests darrers, com Black and \'(lhite (Blanc i 
negre), Last to go (El darrer a marxar), RequeJt Stop (Arrest facultatiu), són 
comèdies en miniarura, en les quals dos personarges o més es posen en relació 
i inreracruen lliurement. El seu cerna comú és el fracàs de la comunicació o, 
més ben dic, la necessitar d'evadir-se'n, perquè la comunicació fa por: 
aleshores hom levita parlant d'altres coses, en lloc d'anat al fons de la relació 
humana. Aquest és, per a Pinrer, objecte d'observació a coces les altres obres. 
D'aquesta si ruac ió neixen les escaramusses enrre els personatges que desi e gen 
menar una vida en comú sense haver de cedir massa d'ells mateixos però 
pretenem molc dels altres. 

A A Night Om (Una nie fora), passada a la BBC, primer el 1960 per ràdio 
i després pet televisió, el problema cenrcal és la celació entre Albert i sa mare, 
una dona possessiva i empipadora. Recorda la relació Scanley-Meg a La festa 
d'anivmari, amb la d iferència que Alberc no té ni tan sols la força per 
reaccionar da vane els assalts melosos del personatge femení. Un vespre, sure 
contra el parer de sa mare, que tem per ell les depravacions nocturnes, i va a 
una festa molt banal d 'un vell empleat del seu despatx. Però la festa acaba de 
manera desastrosa pera ell: és inculpat d'actes immorals que no ha comès. Hi 
ha una reacció de violènciaconrrasa mare, però no la porra fins al final. l roma 
a ser caprurac per la dolçor sorneguera i egoista, després d'haver obtingut un 
succedani de victòria sobre una prostiruca, «doble» de sa mare. Lasimplicicac 
d 'aquescacomèdia, basada en l'analogia i en la llengua quotidiana, li dóna una 
qualicar obsessiva, fins al pum que sembla irreal o, en tot cas, molc lluny del 
real is me convencional. 

Aquestes característiques les trobem també a The Caretaker (El guardià, 
1961), que ens presenta dos germans, Mick i Ascon, i el rodamón Davies. 
L'acció es desenvolupa a una habitació on cenen lloc els d iàlegs entre els 
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personatges, cadascun dels quals busca la seva pròpia identitat i viu un somni 
d'insersió a la vida, que podria realitzar-se immediatament si s'establís una 
veritable relació de comunicació recíproca. Però la simbiosi no es produeix. 
En realitat, cap dels dos germans no vol saber res de Da vies; i Davies no sap 
criar emre els dos, a parc que no se sem amb forces per recuperar els documents 
que donarien dignitat a la seva existència. Cadascun d'ells, en el seu aïllament 
estèril, continuarà una vida amb finalitats falsejades. Aquí la tragèdia va de 
bracet amb la farsa. L'element còmic ha estat l'origen del gran èxic d'aquesta 
obra entre un públic que «d'aquesta manera racionalitza el tràgic fora de 
l'existència», segons la interpretació que Pinter ha donat d'aquest èxit. El 
públic riu perquè es reconeix en les preocupacions quotidianes dels personatges, 
en els seus diàlegs comuns sobre les coses més comunes: de la serra als 
instruments més moderns, que esdevenen els elements poètics d'una era 
tecnològica. 

Hi ha una certa similirud entre els personatges de The Caretaker i els de 
The Dwarfi (Els nans), tres actes presentats per ràdio el 1960, i després en 
versió teatral el 1963. H i ha tres personatges: Len, Pete i Mark. No hi ha 
trama pròpiament dita. Hom passa de la conversa més realista (com la de les 
obres precedents) al monòleg, al doll incontrolat de la consciència. Pete i 
Mark eviten acuradament comunicar-se, però Len, amb els seus monòlegs, 
obre una via en la seva pròpia consciència i en la dels aleres, i observa la 
realitat. És coca una recerca del perq11è, del q11è, del com, però sobrecoc del 
q11i som o del q11i són els nans, és~ers monstruosos que ens exclouen. Però 
és una recerca frustradora, perquè la realitat, l'habitació, canviacomínuamem 
de forma i és la suma de moles reflexos. De vegades hom percep aquesta 
realitat, o creu percebre-la, però és un pur atzar. A cravésdels eres personatges, 
sobretot de Len, Pi mer expressa pums de vista personals sobre la complexitat 
de la realitat. 

Amb The Collection (La col·lecció) i amb The Lover (L'enamorat), obres 
creades el 1961 i el 1963, Pi mer cracca els mateixos problemes en el context 
de les relacions entre marit i muller. Un cop més, les relacions resten en 
l'ambigüitat perquè cot poc ser, en realitat, veritat o fals alhora, i cal que es 
verifiqui. La seva darrera obra d'èxit, The Homecoming (El retorn, 1965, dos 
actes), adiferència d'allò que passa a The Dwarfi, Pinter retorna a una atmosfera 
que potser podríem anomenar impròpiament realista. El vell Max, el seu 
germà petit Sam, i dos fills solters de Max, viuen juncs en una vella casa. 
D'Amèrica arriben el tercer fill amb la seva dona, que encara no coneixia els 
membres de la família. La dona apareix ben aviat com la solució dels seus 
problemes de solitud i dels seus egoismes (com el Davies de TheCaretaker ). 
La cempcativa d'aproximació que cadascun d'ells concep segons les seves 
necessitats, s'exerceix a través de la relació sexual. La dona roman a la casa 
mentre que el maric se'n va, indiferent a les maniobres i a la decisió de 
romandre. Al final de la comèdia, la dona, enmig de cocs aquests homes dins 
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la casa, ja no és més que una aucòmaca. Escà en silenci, com apagada. I hom 
sospita que no respon ja a les demandes i a les exigències dels aleres, sinó que, 
per conrea, ha estat assimilada, pertany ja a la seva llòbrega realitat, feta de 
solitud psicològica i moral. Que la seva existència l'ha condicionada. El 
diàleg, que a Tht Caretaker escava format per inrerrupcions, repeticions, 
malenresos, conrrascos còmics, en aquesta obra esdevé més violem i menys 
còmic. Però conri nua senr un diàleg quotidià, fet de llocs comuns. Produeix 
efecces dramàtics estimulants i emocionanrs d'una gran força i d'una gran 
vi cali rac. Lesexigènciesde forma(especialmenr d'unitat) i de cicme a les quals 
Pinter obeeix, menen Ascona revelar-se a ell mateix a era vés de la narració de 
la seva vida de malalt mental al sanatori (final del segon acte de The Careta
ker) i a Sama caure desmaiat després d'una patètica crisi de llàgrimes (cap al 
final de The Homecoming ). Pinter sent que el ritme exigeix al personatge que 
parli, actuï o provoqui una ruptura en el moviment, és a dir, una tensió 
dramàtica. Segons Pinter, no es pot menystenir la forma, l'estructura i Ja 
unitat del coc. A partir d'això, Pinter es considera a si mateix un dramaturg 
tradicional. 

El 1965, amb Saved (Salvat), Edward Bond intenta anar més enllà de 
Pinter, coc verificant els seus personatges amb el contacte d'una real icac molc 
actual, que crema: la de la jovenrut londinenca trasbalsada per la civilització 
accual i capaç fins i coc d'un infanticidi gratuït a causa de la dificultat que té 
per trobar una raó de viure. La construcció és nua, brutal. Proposa siruacions 
que no són alera cosa que l'equivalent dramàtic d'allò que passa al món 
exterior. Com és de suposar, Bond usaescriccament el llenguatge parlat, sense 
plànyer l'argot o el dialecte. 

Per contra, les obres en un acre de Norman FrederickSimpson (1919)van 
en una direcció contrària: cap a l'abstracció de les relacions humanes, que 
desemboca en una comicitat inquietant. Així ho veiem en A Reso,mding Tinkle 
(Uncimbcequeressona, 1957), TheHole (El forat, 1958), One\VayPendu/11m 
(Pèndul de sentit únic, 1959), The Form (La forma, 1961). 

El teatre de coscums a Itàlia 

Aquests darrers vinc anys s'ha desenvolupat una reflexió crítica a Itàlia 
amb relacióalscoscums i a la societat. Una reflexió que sovint ha pres l'aspecte 
d'una crisi interior. 

El ceacre declaradament i intencionadament catòlic lrt"'trre¡:rre:re=, · 
principalment per Diego Fabbri (1911-1980). Més que no pas de drama 
catòlic, hauríem de parlar de drama dels catòlics i de la vida catòlica. Les obres 
de Diego Fabbri que han arribat a un públic més ampli il·lustren amb 
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exactitud els casos de consciència que plantegen la fe i la psicologia religiosa. 
lnquisizione (1950)és, potser, la més persuasiva pel que faa la crida a la gràcia 
i a l'exposició lúcida de les crisis espirituals d'un capellà i d'un antic aspirant 
al sacerdoci. IlJed1111ore (El seductor, 1951) examina la possibilitat en l'home 
d'estimar dones diferents per allò de diferent que tenen els seus caràcters. 
Amb un to brillant i psicològic, s'arriba a la moralitat i a l'examen de 
consciència. Procwo di famiglia (Procés familiar, 195 3) exposa el problema 
de la responsabilitat dels pares cap als fills en un ambient social en el qual 
conflueixen i es caraccericzen personatges típics de postguerra. Amb una 
forma i un gust pirandellians, ProaeJo aGeu) (Procés a jesús, 1955) presenta 
el personatge de Jesús a través de cescimonis, anib uns diàlegs hàbils, amb 
tensió dramàtica i amb uns interrogants que deixa subsistir. 

La fe que Fabbri proclama i que constitueix encara una raó de viure per a 
molta gent, no li ofereix la macriu quotidiana dels seus actes, sinó més aviat 
la seva hipòstasi, el seu punt de comparació, el límit fins on poden arribar, 
la justificació, en una paraula, l'instrument de la seva intel·ligència; no és 
l'humus d'on extreuen els seus impulsos, el seupdthoJ quotidià, allò que els 
vincula a l'existència. Fabbri continua sent l'intel·lectual que busca en la 
història i en la doctrina de la casuística catòlica un estimulant per a la seva 
imaginació. ¿Quan és sincer? Probablement quan ressent la complexitat de 
la seva situació i de la seva relació amb el món cristià, potser a lnquiJizione. 

D'ençà d'aquesta obra, la seva consciència es tranquil·litza tot barrejant 
segons l'humor del moment raons interiors, problemes simplificars i un 
diàleg escrit amb nervi. La b11giarda (La mentidera, 1956) manlleva alguns 
motius del món romà d'avui en dia per construir una intriga i dibuixar uns 
personatges francament diverties, abans d'arribar a unes consideracions 
metafísiques. Probablement és la més brillant de les comèdies italianes no 
dialectals aparegudes després de la guerra. A Ritrauo d'ignoto (Retrac de 
desconegut, 1962), Diego Fabbri recorre a una història més aviat novel·lesca 
que es va descobrint a poc a poc gràcies a retorns cap encera, que porten a una 
revelació final. L'obra parla de les temptacions de l'esquerra. Els problemes 
i les figures evocades són massa densos perquè s'hi pugui penetrar a era vés de 
la forma melodramàcica, i és el mateix autor qui ens adverteix d'això en el 
transcurs de l'obra. Malgrat coca la seva franquesa, Fabbri no poc abordar de 
cara els conflictes històrics que sacsegen l'Església o l 'oposen als moviments 
espirituals i polítics. La ciència amb la qual descriu la varietat de tipus 
humans o elabora el seu llenguatge no basta per evitar els esculls. 

El drama de Luigi Squarzina (1922) L't!poJizione univmale (1949) no 
presenta ni dificultat de forma ni obstacles tècnics. La seva construcció és 
eficaçment, simplement dramàtica en el sentit tradicional. L'autor segueix 
les regles amb habilitat, és perfectament comprensible i aborda fets de 
manera directa, honesta. Per què, doncs, no s'ha visc només que a Trieste, deu 
anys després de la seva redacció? Perquè proposa conclusions amargues sobre 
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els anys en què va ser escrita, i obre perspectives revolucionàries. A Treq11ar1i 
di /una (Tres quarts de lluna, 1953), Squarzina s'enfronta a situacions 
històriques en el sentit més complet i interior del terme. Les il·lumina a la 
llum d'una psicologia realista, rica en ressons. El conflicte se situa en el món 
de l'ensenyament, durant la pujada del feixisme. És un testimoniatge. Tot 
escrivint La-romagnola (1959), Squarzina va voler fer una història (en el sentit 
ampli) de la resistència. Hi descriu els personatges (un conjunt en el qual es 
distingeixen el cor i els individus) de manera profundament romàntica, és a 
dfr, de vegades melodramàtica. Recorre amb lucidesa els esdeveniments dels 
anys quaranta. El motor del drama li és fornir pels destins dels personatges 
centrals. Emmeli (1966) sotmet un destí de dona a les lleis inflexibles del 
neocapitalisme i de la seva força conqueridora. 

A D'amore si muore (D'amor es mor, 1958) de Giuseppe Parroni-Griffi 
(1921) som a Roma, prop de la plaça d'Espanya. Època molc actual, 
personatges up 10 date. Es tracta del món dels aspirants a guionistes, dels 
aspirants a acrors i d'alguns producrors que no volen ser simples mercaders. 
L'espai, una agència de col·locació devedette.r i figurants. Les coses que ensenya 
Parroni-Griffi són ran versemblants que podrien sorcir de dret d'aquest 
ambient. La llengua evoluciona entre les expressions d'argot que aquestes 
capes socials usen habitualment. El tema (i és aquí on es rroba la raó de ser 
de la comèdia) contrasta violentament amb els hàbits aparents de l'ambient 
descric i amb les connotacions de coscums que l'autor valora. Malgrat 
l 'esmicolament dels quadres, els fons musicals, la caiguda abrupta de les 
escenes, de vegades es ré la impressió que en una darrera anàlisi, Pacroni
Griffi es complau en els canvis de pdthos. 

In memoria di una signara amica (A la memòria d'una senyora amiga, 1963) 
descriu una figura femenina sensible al seu temps i a les perspectives actuals. 
Parroni-Griffi aconsegueix hàbilment convertir-la en el símbol versemblant 
d'una consciència que, aparentment dispersa i burlera, sap allò que passa a la 
seva ciutat (Nàpols) i en el seu ambient, que sap reconèixer els valors que de 
vegades es rebutgen. La intriga, pet ella mateixa, no ofereix elements de 
reflexió, fins i roc és volgudament banal, per ral que el caràcter de la 
protagonista sobresurti més, amb la seva revolta irònica i la seva simpatia 
lluminosa. Parroni-Griffiexpressaenaquesraobraallòque més li interessava: 
el seu esrat d'esperit en aquell llunyà 1943. Interpretant els moviments 
psicològics amb un llenguatge periodístic, i rot aprofitant la seva facilitat, 
troba una via que li convé sense deixar de fer atenció a determinades 
transicions històriques. 

Melli, tmaseraacena (Posem, un d'aquest vespres a sopar, 1966)desplaça 
l'atenció sobre els sentiments d'amistat amorosa que es viuen a l'interior d'un 
«grup». En un univers recorregut per tempestes i crisis, romanen les 
relacions de solidaritat afectiva, que delimiten un illot en el qual sobreviure 
del naufragi general. Aquesta obra va obtenir un gran èxit entre la classe 
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mitjana, desitjosa de trobar un amagatall, de comunicar-se en el seu propi si, 
de trobar raons de viure a l'interior d'un clan. 
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A l'Est 

URSS 

Com hem vist, a l'URSS la producció dramàtica va declinar a poc a poc. 
A l'època del realisme socialista s'havia caigut en l"error de confiar a l'art i al 
reacre unes casques pedagògiques que no els eren pròpies. Es va intentar 
assolir els objectius hipotètics indicats des de 1930. Aquest fou el cas, també, 
del muntatge i del joc de l'actor. En aquest terreny, l'ensenyament de 
Stanislavski fou declarat oficial. Sens dubte, es confonia més o menys 
voluntàriament les exigències del moment amb el realisme del principi del 
Teatre d'Arc. 

Passada l'època scalinisca, algunes consignes es varen oblidar o bé es va 
posar menys zel a seguir-les. Però no es v;_y.oler donar via lliure a la plural irat 
d'orientacions, de manera que amb la incertesa va venir la paràlisi. De llavors 
ençà, regna l'esterilirar. Com a màxim, es busca un cerc èxit de públic 
presentant cemesidíl·licsque es relacionen amb un model de vida petitburgesa, 
evocada però no proposada, amb uns punes crítics fets més de silencis que 
d'afirmacions. Les noves generacions de direcrors i d'actors no van més enllà 
d'un epigonisme superficial. El teatre encara està més subjecte que la novel·la 
o la poesia a la censura i a l'autocensura per part dels òrgans administratius 
i dirigents; d'aquí aquesta mediocritat resignada i quieta. 
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Polònia 

Als altres països de l'Est, d'ençà que van caure els règims scalinistes, hi ha 
una certa recerca d'autonomia que ha pogut exercir una influència profunda 
encara que limitada. Per alguna cosa hi ha hagut el renaixement de l'esperit 
nacional i l'aspiració a afirmar la independència. Naturalment, el 
desenvolupament d'aquesta recerca ha estat més ampli allà on les tradicions 
havien creat el costum d'una vida cultural separada de les pressions polítiques, 
és a dir, a Polònia, Txecoslovàquia i Hongria. Els límits d'aquesta producció 
consisteixen a manifestar oposició negligint deliberadament, fins i tot 
enfrontant-s'hi, els temes polítics que dominen la propaganda del Partit. 
Una peçaobertament ant i americana i pro-vietnamita és gairebé inconcebible 
perquè significaria amb massa evidència l 'adhesió al principi de la polit i tzació 
del teatre. Per manifestar una dissensió total amb la manera oficial de 
considerar l'art s'arriba a presentar un repertori catòlic o a utilitzar temes 
catòlics, considerats com d'avantguarda. 

Encara que passi un nou període d'atur degut al reforçament del 
neostalinisme, el teatre dels darrers deu anys en aquests països s'ha fet 
indubtablement el portaveu d'una fracció important de l'opinió pública, que 
estimula i reflecteix alhora. No tenim, en aquests països, com tenim a l'oest, 
una protesta més o menys tolerada pel sistema, sinó una protesta indirecta. 
L'experiència quotidiana d'un règim que vol anar més enllà del capitalisme 
ha permès, de vegades, assolir resultats superiors en maduresa i en grau de 
consciència, en independència d'esperit, en llibertat interior veritable i, 
finalment, més girats cap al futur; perquè no s'agafen cíclicament intencions 
expressades amb l'única finalitat de retenir l'atenció o per moblar el buit de 
la inspiració. 

A Polònia, es poden remuntar les tendències d'avantguarda a Stanislaw 
Wyspianski, l'escriptor i director de teatre simbolista que, com ja hem dit, 
va enllaçar amb els temes romàntics per fer un renovament de l'escena 
polonesa en un sentit antinaturalista i retrobar els valors de la poesia i de 
l'al·lusió. Aquesta orientació ha estat portada més lluny per Ignacy Witkiewicz, 
Witold Gombrowicz, Tadeusz Rózewicz, Jerzy Broszkewicz i Slawomir 
Mrozek, cadascun amb intencions diferents i sovint sota les influències del 
teatre europeu recent. Intencions freqüentment satíriques, però expressades 
sota forma grotesca per la descomposició del personatge, dels temps i els llocs 
on evoluciona, dels casos en què es troba. Aquests autors assimilen les 
innovacions de l'avantguarda però s'adrecen a subjectes concrets, actuals. 

Entre les dues guerres es varen manifestar dos fenòmens completament 
oposats, que han estat la base del teatre polonès dels darrers deu anys. La 
difusió de l'art dramàtic es va fer àmpliament, d'una manera especial gràcies 
a la forta personalitat del director Leon Schiller, que va contribuir de manera 
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decisiva a la creació d'un arc de l'espectacle d'excel·lent nivell tècnic i que 
donava lloca la imaginació. Fins a la seva morc, l 'any 1955, Schillervasercom 
el pare espiritual del teatre polonès. 

Per contra, Scanislaw lgnacy Witkiewicz, dic també Wickacy (1885-
1939) va restar completament aïllar i ignorar. Pintor i novel·lista, també es 
va interessar pel ceacre. Les seves comèdies més conegudes, Kurka \f/odna (La 
gallina d'aigua, 1922) i Szeu,cy (Els ataconadors, 1934), tracten en abstracte 
els conflictes humorístics entre situacions i personatges completament 
imaginaris. En els seus escrits teòrics, Witkiewicz manté l'exigència de la 
«forma pura», lluita contra coc naturalisme tradicional i de via estreta, així 
com contra el simbolisme que pesava molt sobre les tradicions culturals del 
seu país. Després de 1956, és a dir, després de la caiguda del sralinisme, 
Wickiewicz va esdevenir un model, un estendard i, per aquest fet, la seva obra 
va contribuir poderosament a tirar endavant el nou moviment cultural, a 
donar-li base, a alliberar-lo. D'alera banda, Wickiewicz posseeix una 
originalitat que fa impossible coca confusió. És cerc que va tenir molta 
influència dels moviments d'avantguarda entre 1910 i 1920 (influència que, 
d 'alera banda, va marcar els principals països de l'esc europeu), però ell cenia 
un sentit superior del teatre i del divertiment, que el singularitzava molc. La 
seva obra, sobrecoc la dramàtica, posseeix una fisonomia ben particular i 
constitueix un canvi en la cultura polonesa. Noobscancaixò,el fenomen escà 
circumscric en el temps i en l'espai, amb una significació històrica però amb 
límits. Les seves peces, que es compren per desenes, segueixen una evolució 
ben característica. 

\Ylariat i zakonnica (El boig i la religiosa, 1925) encara es ressent de cerres 
influències simbolistes o expressionistes, coc i que es distingeix per un humor 
que ho posa coc cap per avall. Adiferènciad'alcresdramacurgsd'avantguarda, 
els seus contemporanis, Wickiewicz va del dret al fons de les coses, basant
se en l'acció i noen la rèplica. Així aconsegueix de crear un moviment escènic 
sorprenent. La gallina cfaigua, d'alguns anys més tard, té una intriga on els 
sentiments i les afeccions troben sempre solucions imprevistes. L'obra no 
reposa sobre símbols o sobre automatismes, sinó sobre les casualitats de la 
vida, que són sempre versemblants encara que siguin sorprenents. S'hi 
reconeix la influència de les seves teories (la «forma pura») però de manera 
a penes perceptible, perquè la seva inspiració es mou amb gran llibertar en 
el terreny minar de les relacions entre els homes. En la darrera fase de la seva 
producció, que E/J ataconadors representacípicament,apareixen les reflexions 
de caràcter social, sempre apuntalada perun humor corrosiu. I això és perquè, 
entretant, l'avantguarda, i particularment el surrealisme francès, havia 
trobat un suport en l'activitat o, com a mínim, en la reflexió política. D'altra 
banda, l'exemple de Maiakovski no era tan llunyà. 

Així doncs, la figura de Witkiewiczse situa en una important via històrica. 
Dóna un exemple el significar del qual sobrepassa el de les seves obres. No 
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oblidem que, durant molc de temps, potser durant segles, el teatre i la cultura 
d'Europa s'havia concentrat en algunes grans capitals: París, Londres, Berlín, 
Viena. Els aleres fenòmens culturals podien tenir un cerc eco, però eren 
marginals, provi ncians. Aquest moviment de concentració, amb tots els 
perills que comportava, es va disgregar de mica en mica. Es va començar a 
formar un teatre i una cultura de caràcter polimòrfic i policènrric, encara que 
les comunicacions entre els diferents centres esdevinguessin prou ràpides. 
Wirkiewiczapareix com el p rototipus d'un movimenraurònom, nodrir d'un 
moviment general, que va tenir successió com es troba rarament en la història 
de l'avantguarda teatral. Se'l representa p rou sovinra Polònia, on se'l veu com 
una fonc de descobriments; però també es perpetua a través de l'obra d'autors 
novells i en els nous moviments teatrals que parteixen de les mateixes bases 
i segueixen la mateixa via en la recerca de noves raons de ser per al teatre. 
Importa poc que aquesta recerca sigui sovint incomodada per la situació 
política (una situació que, ja a E/J ataconadors, es revelava omnipresent i 
opressora, encara que destinada a grans desordres. 

L'espectacle rea eral a Polònia es beneficia amb l 'aporcaciód 'algunsdirecrors 
creadors. Durant diversos anys, a Nowa Huta, barri obrer de Cracòvia, 
K rysztyna Skuzanka intenta apropar el públic popular a un repertori prou 
avançat o, si més no, a uns muntatges avantguardistes. A Varsòvia, Erwin 
Axer, probablement el millor deixeble de Schiller, crea un teatre on ajunta 
la cura formal i una representació elaborada amb uns textos moderns prou 
audaciosos. Després d 'una primera experiència a Lodz, Kazimierz Dejmek 
se'n va al Teatre Nacional de Praga, on es dedica sobrerotals clàssics,amb un 
sentit humorístic i alhora crític. 

Des de 1937, WitoldGombrowicz ( 1904-1969)s'estavaal'Argenrina,on 
havia arribat empaitat pel perill nazi; des del 1964 vivia a França. La seva 
primera obra dramàtica, lwona, ksiezniczka Burgrmda (Yvone, princesa de 
Borgonya, 1938), representada a Praga el 1957, va tenir una gran influència 
a Polònia,potser una influència decisiva. lwona presenta una si tuació de teatre 
històric tradicional, però de manera humorística pel truc del personatge mur 
d'Yvone, una desgraciada lletjona que arriba a dominar la corc amb el seu 
silenci obstinar i la seva oposició caparruda, fi ns que la corc es venja i la fa 
morir ofegada per una espina de peix. 

Aquest gènere d'intriga és reprès i desenvolupat a Sl11b (Les noces, 1964), 
on la imaginació de l'heroi, sa i estalvi d'una guerra o altra, crea una cort de 
fantasia, conrracra unes noces impossibles i degradants, provoca la gelosia i 
el suïcidi forçat d 'un amic. És el rot dins un clima g rotescament fiínebre d 'un 
món en dissolució, en una mescla caòtica de complexos psicològics. 

Operet (Opereta, 1967) reprèn l'atmosfera absurdament patètica de l' oper~tà 
vienesa i la sacseja fenc-hi bufar el venc de la història. El comte Agenor 
s'enamora d'Albercineta, molt jove, però per conquerir-la ho fa tot al revés. 
Albertineta aspira a la nuesa, és a dir, a la llibertat i al contacte de les 
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epidermis. Agenor, al contrari, la vesteix de les maneres més dispararades. J 
Alberrinera només dorm, passiva, somiant la nuesa. Com d'altres rempesrars, 
fan irrupció les guerres i les revolucions, les ruïnes, la història. El món d'abans 
s'enfonsa, els vestits s'esfilagarsen, se succeeixen els processos i les execucions. 
Sembla que ja no és possible la salvació, cap llum no aconsegueix trencar les 
tenebres. Però Alberrinera, que es creu segrestada, violada i assassinada, 
reneix cora nua, lliure, enlluernadora. Una nora de Gombrowicz sobre el joc 
dels actors i sobre el muncarge revela la seva inspiració: «Música, cuplets, 
danses, decorats, vestuari, en l'estil clàssic de la vella opereta vienesa. 
Melodies fàcils, vellores. Però gradualment, l'opereta és agafada pel remolí 
de la història i creix en demència. Efectes de borrasca, venes, llamps, més 
retòrics al principi, es transformen al segon acre, i sobreror al tercer, en 
borrasca real. Cal que les escenes shakespearianes del tercer acre siguin 
patètiques i tràgiques. El moriu central d'Opereta és l'oposició vestits-nuesa 
L'home empresonat dins els vesties més estranys, més horrorosos, somia la 
nuesa». I encara continua: • ... nuesa per sempre jove, joventut per sempre 
nua ... » 

L'obra dramàticad e Gom browiczi nd ica, per les seves i marges essencialment 
oníriques, un caminar rendenc a aclarir com una edat mitjana aberrant, de 
carors (és a dir, la visió burgesa de l'edat mitjana), condueix a una Mimleruopa 
empresonada en formes estereotipades, que acaben per esclatar i deixen 
darrera un munc de ruïnes, però també un alliberament. La seva tècnica 
parteix d'un romanticisme hoffmanià, però en Gombrowicz l'humor és més 
sorollós i la «màgia» és descoberta. És singular que l'encontre i la topada de 
les civilitzacions hagin menar aquest autor a una expansió lliure i flexible, a 
aquesta seguretat en ell mateix, fins i roc quan enregistra la dolentia humana 
i l'egocentrisme desenfrenar paral·lelament a l'ideal indestructible de la 
forma. Els concacres encre les tendències diverses i els diversos corrents entre 
els quals l'home es debat són ram bé reveladors d'una i mag i nació cada cop més 
mesrcessad'ella maceixa i criomfanc, malgrat la confusió de llengües. Ésel cas 
anlac i complex de Gombrowicz i dels aurots que li són contemporanis, a 
Polònia i a Txecoslovàquia, i mostra com és preciosa la complexitat 
d'experiències, de creuamencs, d'encontres, que permeten elegir i no obeir 
l'imperialisme cultural, avui més fort que mai, cant a l'Est com a l'Oest 

Es pot dir el mateix de Tadeusz Rozewicz (1921), encara que la seva 
experiència i la seva maduració més complexes facin que experimenti cerres 
dificultats per desenvolupar els seus punes de partida. Kartoteka (El firxer, 
1960) conca els esdeveniments que li passen, a un polonès qualsevol, una nit 
qualsevol. El ro és explícitament autobiogràfic. La r rama passa d 'una situació 
a l'alera, d'un personatge a l'altre (ben diferents) amb una desimboltura 
perfecta, com deixant-se anar. El que arreu més és l'humor, roc particular, 
desferma e, somrient, gairebé indiferent, però bàsicament destructor. L'obra 
podria passar onsevulla, no cal reconèixer-hi un Escat socialista, sinó més 
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aviat un aspecte de la condició humana. És la desfeta davant dels mecanismes 
que sempre són els més forcs en l'existència i en la socialització. Una desfeta 
que, noobscant això, deixa lloc a la consciència irònica, vertadera triomfadora 
d'aquesta llarga divagació que va del crepúscul a l'alba. 

Grupa LAokoona (El grup de Laocoon, 1962) relaciona una sèrie de 
converses sobre les relacions convencionals o falses entre la burgesia i l'arc. 
Swiadkowie - ,zyli Nasza mala Jtabilizacja (Els testimonis o La nostra petita 
estabilització, 1963) es refereix al cermed'escabiliczacióque s'havia començat 
a Polònia com, més recentment, el de normalització a Praga. La resignació a 
la mediocritat de la vida, encara que per justificar-la s'usin mocs majestuosos; 
la seva reducció a valors menors, mesquins o ofegadors, encara que alguna 
cosa que podria explotar d'un moment a l'altre n'amenaci l'equilibri fals. 
L'estil sec i tènue d'aquescaobrael e robem en la peça en un acceAkt przerwany 
(Acre interromput, 1965) que és, una mica, l'aplicació de l'aforisme «una 
jugada de daus no abolirà mai l'atzar». Atzar, creacióarcíscica, possibilitat i 
disponibilitat: és un joc de miralls que, confiat en la interpretació creadora 
del director, poc oferir damunt l'escenari variacions brillants i que toquin la 
comicitat. 

Les eres obres de 1965, Smieszny staruszek (Un vel estrany), Vyszedl domu 
(Partit de casa seva) i Spaghe11i i miecz (Els espagueti i l'espasa), es caracteritzen 
per un més gran realisme damunt de l'escenari o bé per paradoxes burletes. 

Amb la seva obra lmienia Wladzu (Els noms del poder), representada el 
1958 a Nowa Huca (avui el primer centre industrial de Polònia), Jerzy 
Broszkiewicz s'enfronta amb el cerna del poder i les seves vicissituds, que era 
d'escriccaactualicacdesprés dels esdeveniments que s'havien desenvolupat a 
Polònia entre 1947 i 1956, i que interessaven l'opinió pública de manera 
immediata. Aquesta obra reprèn, amb noves perspectives, uns cernes que 
agradaven molc als expressionistes. Una forma plena d'imatges remet a unes 
situacions històriques bendecerminades. La hiscòriafa aparèixer periòdicament 
una alternativa: el poder serà exercit en nom del poble i sobre el poble o bé 
en nom del poble i, efeccivament,pel poble? El conflicte dramàtic esclata per 
primera vegada soca la república romana, i veiem el cònsul Claudi, partidari 
d'una fermesa que sacrificaria el poble, actuar contra un altre cònsul que 
només actua en interès del poble. Claudi fa estrangular el seu rival pels seus 
amics polítics. En el segon episodi ens trobem a Espanya. Quan es mori, el 
rei Felip voldria per hereu el príncep Joan, representanc del segon sistema. 
Joan refusa perquè no poc acceptar el poder de mans de qui l'ha exercit d'una 
manera contra la qual ell lluita. Així doncs, dos néts de Felip es disputen el 
cron i els dignataris de la corc donen la palma al menys molest. En el tercer 
episodi, el celó s'aixeca i ens mostra unacel·ladel nostre temps. Després d'u.na 
breu successiód' esdeveniments, veiem un decinguc que sure triomfalment de 
la presó, aclamat per la gentada; havia escac empresonat per ser el seu 
representant. El carceller es canca dins la cel·la per cemor a ser linxat. La genc 
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mara el denunciam. La sorr es gira. L'elaboració formal i concepcualés servida 
per un llenguatge dramàtic intens i nodrit d'experiències (les referències 
històriques s'han de prendre en un senrit completament al·legòric). El major 
interès d'aquest drama singular són les al·lusions a la sicuació polonesa, a la 
revolta contra el poder sralinisra. Però, malgrat els seus mori us de validesa, 
aquesta accualirar corre el risc d'oferir un q uadre esquemàtic i massa forçar 
a ser un exemple perdurable. En el decurs dels anys següents, Broszkiewicz 
produeix una obra dramàtica molc variada en les i mencions i en la forma, per 
així proporcionar un repertori als teatres polonesos. 

Accualmenr Ja dramatúrgia més complexa i completa és la de Slawomir 
Mrozek (1930). Els darrers anys ha assolir una reputació internacional, s'ha 
instal-Jaca Itàlia i, quan l'ocupació de Praga, ha pres posicióconrra l'acció del 
govern polonès. Potser Tadeusz Rozewicz és qui millor representa l'estat 
d'esperit estès al seu país i a Ja cul cura polonesa; en certs aspectes, també té 
una personalitat ben definida i característica; però després del debut, molt 
brillam, deKar101eka, no ha aconseguir desenvolupar, en lasevaobradramàrica, 
un discurs coherent. Mrozek,quealscomençamenrs era periodista i dibuixam 
humorístic, va debutar el 1961 amb un especcacle de tres peces en un acre: 
Na pelnym morzu (En alta mar), Karol, Strip-tease. En aquestes obres hi ha una 
cerra influència de lonesco, sobretot des del pum de vista de l'estrucrura, on 
les intrigues tenen un caràcter essencialment al·legòric. Però és evident que 
va més enllà, cap a objectius precisos que es relacionen amb una sicuació 
actual, i això en un sentit positiu i no simplement catastròfic. Aquestes tres 
peces reivindiquen per a l'individu el seu alliberament d 'una sèrie de poders 
que el condicionen, enrre els quals s'hi por comprar la moral irat, és a dir, 
l'ideal. En alta 111arés l'abdicació de si mareix en nom del sacrifici en favor de 
la col·lecti vi tat. Els personatges d'S1,·ip-teasesón reduïts a l'esclavatge per una 
mà gegant que se'ls imposa i els terroritza. A Karol, Ja bojeria i Ja violència 
de dos trinxeraires fan caure un merge del seu poder. 

Policja (La policia, 1958) ens permet assistir al joc de poders, a una 
alternança de forces que se superposen i s'entrecreuen, de manera que 
l 'opressió es fa general. Els papers de carceller i de presoner, de botxí i de 
vícrima, es transformen contínuament, els uns esdevenen els altres, els uns 
es nodreixen dels altres; i aixòésarreu, fatalment, seguint les lleis històriques 
implícites dins elconcepted 'Esrat,que esdevenenabsurdes. Per a l'espectador, 
és fàcil treure algunes deduccions de Ja paròdia tràgica a la qual assisteix. 

La peça en un acre riculada Meczemtwo Piotra Ohey'a (El martiri de Pere 
Ohey, 1959), on un heroi modest i submís gosa desafiar el perill morral d'un 
tigre, dóna llum a un mecanisme pel qual Ja societat intenta fer de l'individu 
Ja seva víctima. 

És prou clar que, en aquesr primer període, Mrozek rendeix sobrecor a 
estigmatitzar Ja sicuació històrica del seu país, sense voler però definir i 
concloure un discurs que ell pressenreix que té un abast més ampli. Més aviar 
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exposa una sèrie de constatacions que li inspira J'actualicac. Per aquest fi, 
utilitza metàfores cransparencs --és en la metàfora que el drama troba, avui, 
el seu mitjà d'expressió més dúctil i més eficaç- sense sobrepassar un 
propòs i e, fec sobrecoc d'humor i de reflexió cant dels eslògans ideològics com 
de la realitat profunda i efectiva de l'home. A Indyk (El gall dindi, 1961), 
Mrozek recorda el clima de J 'imperi austro-hongarès i la set de llibertat que 
regnava aleshores, per compondre un himne a la llibertat i a la independència 
de la persona. Tracta els caràcters amb habilitat i amb una psicologia 
penetrant. Si la revolta pot semblar inútil, en canvi deixa una petjada que no 
es pot barrar fàcilment. En aquesta obra, Mrozek deixa transparentar una 
emoció sincera i prou clara. Una vegada més, el caminar del perseguit 
manifesta la veu de l'esperit. Gràcies a una sàtira amarga i a l'actualitat de 
certes experiències, aquests termes dialèctics, que podrien semblar de 
tradició romàntica, adquireixen una perfecta evidència i potser marquen un 
punt culminam en la claredat de l'expressió. 

Tango (1965), muntat fins i cot a Varsòvia, ha fet conèixer el nom de 
Mrozek en els millorsescenarisd'Europa. No és un cas fortuït: els personatges 
de l'obra i la seva ambigüitat tenen una força general, encara que, al principi, 
sigui la situació polonesa allò que els fa. S'ha discutit molt sobre el missatge 
eventual de Tango. Molt probablement, l'autor no tenia un propòsit explícit. 
Si m plement, va descriure sense cap segona incencióel drama de les generacions 
que s'han succeït a Europa duram aquest darrer mig segle. Per una parc, s'hi 
pot donar la interpretació que es vulgui. Però queda un fet: aquest drama fa 
sortir un procés històric que l'autor exposa fenc-li una mirada allunyada i 
paradoxal, sense deixar-se arrossegar per cap facció. L'estil de Mrozek 
com porca una manera freda i sense pietat, girada sobrecoc capa les conclusions 
possibles de l'observació. Així doncs, no hi ha cap directiva precisa que 
comandi el xoc de les diverses tendències que es reconeixen en Tango . D'una 
banda, les pseudo-incel·leccuals d'una burgesia sempre disposada a cedir i a 
autodestruir-se. De l'altra, una força bruta, gairebé estàtica, que empra la 
violència per la violència i que, des de Ja seva posició subalterna, acaba per 
estendre la seva hegemonia sobre cora la família. El cango final, quan Edek 
es creu de sobre l'hereu Artur i dansa amb Eugènia, el vell i digne representant 
del passat manifesta les aliances imprevistes i innobles que es poden realitzar 
de sobte. Aquí Mrozek sembla ajuntar-se amb Wiro!d Gombrowicz, si més 
no el Gombrowicz cl' Opereta, la seva darrera peça, amb caràcter de faula, però 
una faula pròxima a nosaltres i no medieval, com a lwona 

Encre les experiències que han marcat aquests darrers anys, una de les més 
significatives ha escac !adeJerzyGrocowski (l 933)en prendre i desenvolupar 
considerablement les idees esbossades per Scanislavski. Amb la col·laboració 
de Ludwik Flaszen, Grocowski va treballar, a partir de 1959, a la pecica ciutat 
d'Opo!e on va crear el Teatre-Laboratori; des de 1965, s'escà a Wroclaw, on 
ha integrat el seu ceacre en un institut de recerca sobre l'arc de l'actor. El 
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repertori d'obres muntades ens dóna una primera indicació sobre els eixos del 
seu rreball: Caïm de Byron, Sak,mtala de Kalidasa, Dziady de Mickiewicz, 
Kordian de Sl:owacki, AkropoliJ de Wyspianski, Ham/et de Shakespeare, La 
tràgica hiJtòria del doctor Fa1m de Marlowe, El prfncipe comtante de Calderón, 
en traducció polonesa de Sfowacki, i Apocalypsú cumfiguris, una versió teatral 
de l'Apocalipsi de Joan. Aquesra elecció demostra ja que Grocowski es decanta 
cap a cernes de caràcter mític, capaços d'expressar una civilització del 
subconscient amb una perspectiva antropològica. L'escructurade les obres ha 
de deixar una llibertat absoluta de transformació i oferir a l'actor una eina útil 
per a les seves recerques, per a la seva cempcaciva d'anar fins al final del seu 
cos i del seu esperit. Grocowski presenta els espectacles en sales petites on no 
hi ha escenari i on el actors es barregen amb els espectadors, en una sèrie de 
lligams escènics. Els espectadors no poden ser gaires, no poden passar dels 
vuitanta per vecllada. Els actors són una desena i no canvien en el decurs dels 
anys. Entre ells, Ryszard Cieslak sembla, per la seva manera d'expressar-se, 
el producce més acabat de l'ensenyament de Grotowski. 

Com es pot constatar, Jerzy Grotowski és estrany a tota la problemàtica 
que es relacioni amb una situació social contingent. Inaugura un mètode que 
cé tres objectius: 

• a) Incitara un procés d'autotevelació, remuntant-se fins al subconscient, 
però canalitzar aquesta incitació a fi d'obtenir la reacció volguda. 

• b) Saber articular aquest procés, disciplinar-lo i transformar-lo en signes. 
Això vol dir, conctecament, construir una partitura, les «notes» de la qual 
seran petits elements de concacte, reaccions als estimulants del món exterior. 
El que nosaltres anomenem prendre i donar. 

» c) Eliminar, en el procés creador, les resistències i els obstacles causats 
pel propi organisme corporal i psíquic (l'un i l'altre formen una cocalitac).» 

Investigadors i alumnes estrangers col·laboren amb Grocowski, perquè ell 
vol que el seu institut sigui un lloc de trobada, d 'observació i de destil·lació 
d'experiències dels punes de visca més diversos, inspirant-se en una precisió 
i d'un esperit de conseqüència de tipus científic. L'acció teatral neix, doncs, 
de la trobada, de l'intercanvi i de la confessió sincera, d'una oferta mútua de 
si mateix, feta a fons, fins a una aucorevelació esquinçadora que porti a 
conèixer-se i a guarir-se. 

L'any 1967 Ludwik Flaszen escrivia: «L'objecte propi del teatre, la seva 
partitura singular, inaccessible als altees gèneres de l'arc, és -com diu 
Grocowski- la partitura dels impulsos i de les reaccions humanes: el procés 
psíquic, exposat per les reaccions corporals i vocals de l'organisme de l'ésser 
humà.» Flaszen digué també: «Es tracta de crear un misteri laic ... a través de 
la profanació dels mi ces i dels rituals, de manera blasfemacòria ... L'actor no 
imita ni simula. És ell mateix. Executa l'acte de confessar-se públicament.» 
I Grotowski diu: «L'arc de l'actor és molc proper a la prostitució ... L'actor 
repeteix el gest de la redempció ... Buscar en què el ceatte és irremplaçable. » ... 
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«L'actor que executa un acte d'autopenetració, de despullament, d'ofrena 
d'allò que hi ha en ell de més íntim, ha de disposar de la possibilitat de 
manifestar impulsos psíquics tan tènues que semblaria que encara no han 
tingut el temps de néixer, de fer-los passar a l'esfera de la realitat dels sons 
i dels gestos, uns impulsos que, en el nostre psiquisme, dubten en la frontera 
del real i del somni. En una paraula, ha d'escar en situació de construir el seu 
propi llenguatge psicoanalític del so i del gest, igual que un gran poeta 
realitza la seva pròpia llengua del mot. Si, d 'altra banda, prenem en 
consideració, per exemple, el problema del so, la plasticitat de l'aparell 
respiratori i vocal de l'actor ha d'estar considerablement més desenvolupat 
que el de l'home del carrer. A més, aquest aparell respiratori i vocal ha d'estar 
en disposició de realitzar cada reflex sonor tan ràpidament, que el pensament, 
que li creuria tota espontaneïtat, no tingui temps d'ajuntar-se-li. A més, 
l'actor ha de desxifrar cocs els problemes del seu organisme que li siguin 
accessibles. Ha desaberel mitjà de dirigir l'aire, portant el so dins la part del 
seu cos que produeixi sonoritats que semblin haver estat amplificades per 
diferents tipus de ressonadors.» 

L'actor es troba en un escat de disponibilitat passiva amb la finalitat 
d'execuraruna partitura activa. S'utilitza un llenguatge metafòric perdi r allò 
que és decisiu. l això es fa amb humilitat, amb la disposició d'esperit del qui 
vol, no fer això, sinó renunciar a no fer-ho. Altrament, l'acte esdevé una 
impudícia i no una ofrena. L'actor ha d'actuar en estat de trànsit. Ha de 
realitzar el do de si mateix completament nu, en la seva intimitat més 
profunda, amb confiança, com en l'amor. Li cal conjugar autopenetració, 
l'excès i la disciplina de la forma. Aquest acte condueix a un paroxisme que 
dóna la pau. No hi had'haverexercicid'habilitat,sinó la recerca d'un sistema 
que engendra el procés inexpressable i incomprensible de la donació de si 
mateix. L'elaboració de l'artifici escènic es fa per mitjà d'ideogrames (gestos, 
sons) i es reclama associacions en la psique de l'espectador. L'espectador, en 
contacte amb la representació, nodreix una autèntica necessitat espiritual i 
desitja realment analitzar-se. 

Mitjans pobres, espectadors poc nombrosos. Arquetipus, és a dir, mites: 
religiosos, biològics, nacionals. El sagrat en tant que profanació i adoració. 
Gràcies a l'art, pujar dalt d'una foguera acomplint un acte d'ofrena. 
Deslliurament dels complexos, com en un tractament psicoanal ític. 
L'espectacle, acre de psicoteràpia social, provocació i excés, lluita psíquica 
amb l'espectador. El director: component sàdic; l'actor: component 
massoquista. 

«Per bé que el nostre teatre utilitzi freqüentment textos clàssics, és un 
teatre contemporani perquè confronta les noscresarrels i els nostres estereotips 
actuals, i permet que considerem el nostre avui en la perspectiva de !'ahir, i 
el nostre ahir en la perspectiva d'avui. Per bé que aquest teatre vagi fins al 
llenguatge del gest i del so complementari, perceptible més enllà del teixit 
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de la paraula, i que un home que no conegui la 119'gua en la qual es fa la 
representació la pot comprendre, aquest teatre ha de ser un teatre nacional 
perquè reposa en la introspecció i en el super-jo social, format en un clima 
nacional definit i inseparable d'ell. 

»Si volem sondejar realment i profundament la lògica del nosrre 
comportament i del noscre perisamenc, i arribar a les capes més amagades que 
en són el mocorsecrec, cot el sistema de signes construït per a la representació 
ha de fer una crida a la nostraexperiènciad'avui, a la realitat que ens ha sorprès 
i format, a aquesta llengua que dóna raó al gest, al murmuri, a l'enconació 
observada al carrer, durant el treball, al cafè, en una paraula, que emana dels 
comportaments humans fers pera la noscraobservació. Parlem de profanació. 
Què seria, sinó, més que una certa forma de manca de cacte, que reposa sobre 
la confrontació brutal de les nostres proclamacions i de la nostra pràctica 
quotidiana, de les experiències dels nostres pares vives en nosaltres, i de la 
nostra recercad'uncamí de vida còmode, o de la nostra concepció d'una lluita 
per la vida, dels nostres complexos individuals i dels de tota la societat?• 

Naruralment, només és possible parlar d'aquest teatre després d'haver vist 
els espectacles. Els dos únics als quals hem pogut assistir a Europa occidental 
són, fins ara, Akropolis i E/ príncipe constante. No sabríem descriure'ls millor 
que amb les frases de Grotowski, de les quals hem citat les que sintetitzen el 
seu propòsit. Igual que, en Goldoni, l 'arc poèciccorresponiaestretamenta les 
obres, enJerzy Grotowski els espectacles corresponen a les anàlisis. No es pot 
trobar millor crític i historiador de Grocowski que ell mateix: fenomen molc 
rar, gairebé únic, en la culrura contemporània. Com és única, d'altra banda, 
l'experiència que segueix, percaminssolitaris, que recorden els de Heidegger 
a la recerca de la vericac dins un bosc. Per ser objectiu cal no oblidarun detall: 
per bé que les seves tendències estètiques estiguin en contrast toral amb les 
que oficialment hi ha hagut a Polònia, el govern continua subvencionant el 
seu instirut, encara que sigui modestament. Certament, les investigacions de 
Grocowski, les manifestacions públiques de les quals només s'adrecen a 
vuitanta espectadors amb la finalitat de no perrurbar-ne la intimitat, 
constitueixen el punt final d'una experiència que durades de fa eres mil anys, 
malgrat els segles de vida, els alts i baixos, els moments més contraposats. 
Però si Grocowski posa un punt final, és també perquè obre moltíssimes 
possibilitats, encara impensables. 

Txecoslovàquia 

El teatre txecoslovac actual deu molc, també, al període entre les dues 
grans guerres mundials. Va ser llavors que se'n posaren les bases i que ell va 
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prendre forma. Més que l'episodi Karel Capek, han comprar els espectacles 
del Osvobozene divadlo(Teacre alliberac)de Voskovec i de Werich, i el ceacre 
D 34 del direccor E.F. Burian (D per Divadlo; fondac el 1934, el ceacre 
canviava de número cadaany).Jiri Voskovec i Jan Werich, (V .. W),dosacrors 
còmics de gran calent, varen presentar entre 1925 i 1935 una sèrie de peces 
satíriques d'actualitat, per bé que semblaven textos clàssics (Aristòfanes, 
Llucià). 

Emil Frantisek Burian s'havia formar amb les experiències més forces de 
l 'època (Piscacor, Meyerhold). Els seus m un cacges interpretaven políticament 
els cexros més progressistes del ceacre europeu. A més, com que era músic, va 
estudiar noves maneres d'inserir la música dins l'especcacle. També va 
recollir cradicions populars cxecoslovaques i les va ucilitzar per fer 
representacions harmonioses, d'on feia sorcir l'esperit del seu poble. 

Després de l'establiment del nou règim, i com en les aleres democràcies 
populars, el teatre fou encoratjat per les auroritats, que el varen fer difondre 
a un públic més ampli. Els exemples de Burian, Voskovek i Werich, que eren 
comunistes, varen permetre una certa latitud en el pla de l'estil. De mica en 
mica, es va anar conscituint una nova generació de direccors. Els millors se 
separaren complecamenc del model soviètic i s'aplicaren a investigacions 
formals aucònomes. 

Otomar Krejca i Karel Kraus, en el seu Divadlo za Branou (Teatre darrera 
la porca) es varen donar a un lirisme delicat. Al Narodni Divadlo (Teatre 
nacional), Alfred Radok va fer uns especracles que donaven prova d 'una 
imaginació molc viva. Jan Grossman, al Divadlo na Zabradli (Teacre de la 
balustrada), va donar lliure curs a una sàtira agressiva i a uns procediments 
que continuen la tradició de l' «avantguarda». 

Els obstacles històrics sempre han impedir els pobles txec i eslovac de 
desenvolupar lliurement una literatura pròpia. Es va, així, d'episodi en 
episodi,finsal punt culminant que reflecteix l'adquisicióde la independència 
moral, que fou El valent soldat Chveik de Jaroslav Hasek. Aquescsdarrers anys, 
unes perspectives inesperades, encara que potser provisionals, han creat un 
sentiment de cerc renaixement. D'aquí una vasta floració en el pla intel·lectual. 
Ho testimonien, en ceacre, les obres de Vaclav Havel, de Ladislav Smocek, de 
Pavel Kohout i de Milan Kundera. 

Vaclav Ha vel (1936) apunta directament canera la burocràcia. Fenc això, 
posa el dic a la naturalesa efectiva de l'Escac socialista accual. La burocràcia, 
el seu poder i les seves follies. A Vyrowmeni (La nocificació, l 965) és la creació 
d'un llenguatge reservat a les relacions burocràtiques, un llenguacge portat 
naturalment a nodrir-se d'ell maceix, a esdevenir una arma del poder. A 
Zahradni flavnost (El garden-parcy, 1963) és la follia dels organismes 
liquidadors o inauguradors, que viuen una vida sense cap alera finalitat que 
ells mateixos i als quals es lliga la sorr d'una neo-burgesia dominant. La 
llengua de Havel és seca, esquelècica; només serveix per descriure l'objeccede 
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l'obra a través de la psicologia i el vocabulaci dels personatges, amb una 
coherència que no deixa cap escapatòria a l'enemic. 

Ladislav Smocek (1932), a 8/r,di!t'é (Laberint) i a Podivne odpoledne Dr. Z. 
811rkeho (L'estrany capvespre del Dr. Zvonek Burke, 1966), pinta un món 
desolar, en descomposició. Pavel Kohout (1928), a A11g1tst, A11g1nt, A11gmt.' 
(1965), desferma la brida a una fantasia poètica el subjecte de la qual escà 
sicuac en el món del circ. 

Aquesta dramatúrgia té un caràcter precís. Paccicipa directament en tot el 
moviment del poble txecoslovac per desen.tir les formes ofegadores que 
s'havien introduït en el règim i per treure'n els principis nous i positius. Tanc 
en el terreny de l'especracle com en el de la literatura dramàtica, l'orientació 
és prou clara, per bé que el moviment encara és a l'alba. Encara cal preguntar
se si les circumstàncies en permetran un desenvolupament franc i fructífer. 
De moment, això no sembla gaire possible, si més no d'immediat. Però, 
encara que només sigui un esbós, la contribució del teacre txecoslovac és una 
de les més importants de l'actualitat, justament perquè aquest ceacre ha 
nascut d'una lluita i prossegueix una lluira concreta contra cocs els errors dels 
darrers vint anys. Contribució molt imporranc perquè s'ha format en el rigor 
d'una educació escilísrica severa, consagrada a la reconquista del poder 
d'expressió en el si de les dificultats. I arriba a aquest poder creant de bell nou 
unes formes en contacte esrret amb les vicissituds interiors, nascudes dels 
darrers desenvolupaments històrics. 

A Txecoslovàquia, com a Polònia, a Hongria, a Iugoslàvia i a Romania, el 
ceacre continua la seva casca d'afirmat l'esperi e de la nació a través de la seva 
llengua. Personacgesi diàleg hiconvergeixen.Cerramenr, nosensedificultars, 
però rot teatre nacional ocupa un lloc precís i acrua en la vida social. 

A Romania i a Iugoslàvia cambé es desenvolupa una intensa vida teatral, 
amb un difusió prou àmplia dels espectacles. Li viu Ciulei és el representant 
teatral amb més riquesa en l'escola de l'espectacle romanès. Aleksandac 
Popovic, amb Utwa i La segona porta a l'esq11erra, és l'autor dramàtic iugoslau 
que millor interprera els ferments actuals del seu país, des d'un punr de vista 
polític sense prejudicis. 
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El teatre polític d'avui 

L'herència de Piscacor 

En els darrers anys s'ha produ,·t un nou capgirament en el món del teatre. 
Hom s'encamina cap a nous objectius. Textos i espectacles manifesten el 
retorn cap a un «teatre públic• i, a mesura que van aclarint els seus propòsits, 
esdevenen explfcitament polítics. Es tracta, en definitiva, del cicle normal 
autonomia-heteronomia, tal i com es va desenvolupar als segles passats, amb 
els seus punts culminants i les seves simacions de retrobament. 

En els temes abordats trobem l'exemple de Piscator, més que no pas el 
teatre sovièric revolucionari dels anys vint. I sovint veiem com es prenen al 
peu de la lletra les consignes que Piscator havia llançat en la seva obra El 1ea1re 
polí1ic o, encara més, en els seus especracles. Pel que fa a l'aspecte tècnic -
ús del maquinisme en funció simbòlica- la seva línia de conducta ha estat 
pràcticament abandonada. Pel que fa a l'aspecte reòric,elsseusdescobriments 
han estat considerats fonamentals i s'hi ha tornat d'una manera radical. La 
negació de l'arrque practicava el dadaisme esdevé pera Piscaror la justificació 
de J 'arr coma instrument revolucionari, «anunciador de la voluntat inconscient 
de les masses» i, al capdavall, força de propulsió per assolir la consciència de 
classe, per arribar a la imatge màgica de la «revolució,. , 

D'una manera ben normal, el moviment que Piscator havia suscitat a Nova 
York, gràcies a la seva escola Qulian Beck i Judith Malina, fundadors del 
Living Thearre van ser alumnes seus) s'encera a l'Alemanya Federal, després 
del rerorn del mestre al seu país. No hi troba gaires dificulrats i el seu 
mestratge s'hi mostra més acrual, més interessant, més funcional, podríem 
dir, que el de Brecht. Tot això, malgrar que Piscator havia sortit del partit 
comunista i es movia entre la nosràlgia revolucionària i els aspectes encara 

311 



vàlids i veritablement socialistes de la socialdemocràcia. Lògicament, el 
rebuig de Brecht de participar directament en els problemes més aguts del 
moment va limitar la seva resplendor i va disminuir el cercle dels seus 
continuadors. Per la seva banda, Pisca tor no va deixar mai de vincular-se amb 
el seu moment històric i als seus drames més significatius. Això es pot veure 
en els seus muntatges delsanyscinquantaqueel menen ala direcció de laFreie 
VolkJbiih11e 

Aquesta explosió política va arribar ràpidament als Estats Units. l en 
primer lloc al Living, que durant uns quants anys havia li mirat el seu interès 
al terreny estrictament teatral. Més tard va aparèixer una munió d'imitadors 
i de continuadors que van propiciar una veritable floració. A França van ser 
Armand Gatti i Arthur Adamov que a través de transformacions progressives 
de les seves dramatúrgies van esdevenir portaveus de la lluita política oberta. 
A Londres va ser Peter Brook amb US i Joan Littlewood amb la sàtira What 
a Lovely \\1/ar.' (Quina guerra tan bonica!) i E/ diari de la senyora \\1/i/!011. Amb 
tota lògica, els esdeveniments polítics van conrribuira aquestcanvi: la guerra 
del Vietnam, la presa de consciència del Tercer Món. 

La cronologia d'aquest desenvolupament és ràpida. 
Heinar Kipphardt (l 922-1982) va ser a partir de 1950 Dramatttrg al 

Deutches Theater de Berlín-Est. Ja el 1952 s'aferma amb una comèdia 
espiritual Shakespeare dri11ge11d gewcht (Demanen Shakespeare amb urgència). 
El 1959 deixa Berlín-Est i passa a l'Alemanya Federal. El 1964 adquireix una 
gran fama amb l 11 der Sache j. Robert Oppenheimer (El cas de J. Robert 
Oppenheimer), dramatització prou fidel (treball d'un Dramawrg hàbil i 
conscient) del sumari obert l'any 1953 contra el savi i sobre les conclusions 
que van interessar un gran nombre d'escriptors, assagistes i periodistes. 
L'obra reprèn les línies mestres del Galilei de Brecht, és a dir, la defensa del 
lliure exercici del pensament científic. Els monòlegs estan realitzats a través 
d'un gran primer pla cinematogràfic de l'actor, projectat sobre l'escenari i 
sonoritzat. En relació amb· Brecht, en aquesta obra no hi ha veritable 
elaboració intel·lectual. La polèmica no es desenvolupa en el terreny de la 
dialèctica. Simplement es fa unacridaper lluitar perquè la consciència tingui 
possibilitats d'expressar-se sense haver de tenir en compte la salvaguarda 
d'uns hipotètics valors superiors. Allò que té importància per damunt de roc 
és l'actualitat immediata del subjecte que produeix en l'espectador una 
impressió duradora. La relació entre el poder i la ciència es posa en evidència 
perquè es desprèn d'un conflicte real i greu. Ja en la gran-època de Piscator 
i posteriorment, en els casos més diversos, els documents de la història havien 
esdevingut matèria teatral incendiària que sovint la interpretació de l'actor 
transferia amb rota cruesa damunt l'escenari (l'exemple més clàssic és El prOféi 
de]oa11a d'Arc fidelment reproduït pels Piroeff, segons les actes del procés i 
més tard dut al cinema per Dreyer). 

En les dues obres de Rolf Hochhuth (1931), Der Stellvertreter (El vicari, 
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1964) i Die So/daten (Els soldats, 1967), la dramatització d'un esdeveniment 
històric, basaren personatges reals (Pius XII o Churchill),esfa més lliure: fins 
i roc hi trobem personatges de ficció. En unes altres paraules, l'autor s'inspira 
en uns exemples, sovint feliços, de la biografia novel·lada i els aplica a una 
història molt recent. Les dues obres van provocar emocions i discussions de 
tota mena i també protestes i censures. l aixòeradegucal fecque Hochhuch 
arribava, a través de la seva interpretació, a unes hipòtesis quedesconcercaven 
un públic acostumat a les versions oficials i que sovint el convencien. 

Günter Grass (1927) és sobretot un noveJ.lisra amb una certa inclinació 
cap al teatre. El l 95 7 va fer representar H odnua.uer (Marea alta), obra en dos 
actes que reprèn els temes predilectes del «teatre de l'absurd», aleshores molt 
estès a Alemanya, i el 1959 Noch zeh11 Mi1111ten biJ 811.ffalo (A deu minuts de 
Buffalo), un acte prou singular i emocionant. El 1966 cl Schiller Theater del 
Berlín-Oest representa Die Plebeier probe11 den A1,fsta11d (Els plebeus assagen 
la insurrecció) en la qual el tema polític queda en primer terme. L'acció 
transcorre el 17 de juny de 1953. La revolta esclata al Berlín-Est. Un grup 
d'obrers entra al ceacre on el Berliner Ensemble assaja una adaptació del 
Coriolà de Shakespeare, adaptat i dirigit per Brecht. Demanen a Brecht que 
redacti una crida de la classe obrera al govern per cal que es rebaixin les normes 
i el r itme de treball esdevingui més humà. Els obrers i els artesans expliquen 
com ha nascut la revolta i com s'ha estès pertot el Berlín-Esc. Brechc escol ca, 
sobrecoc per cal d'entendre com es desenrotlla una revolta i per creure'n 
elements figuratius o tècnics per introduir-los en l'assaig del Corio/à, quan els 
plebeus romans decideixen revoltar-se i són cranquil·liczacs pel famós apòleg 
de Menenius Agrippa. Per als obrers en lluicala revolta és angoixant, tràgica. 
Per a Brechc, per contra, és una cosa que no es pot prendre massa seriosament, 
que només serveix per al seu muntatge teatral. Però els esdeveniments cada 
cop més dramàtics finalment sacsegen Brecht. Farà arribar una crida al 
govern, a través d'un intel·lectual que s'ha posat obercament al costat de les 
auroritats. Però la mateixa prudència que li havia permès fins aleshores evitar 
qualsevol polèmica, li dicta els termes de la crida: en les dues primeres parcs 
desaprova coralment l'acció repressiva, en la darrera confirma la seva confiança 
en el poder. El govern farà difondre a través de la premsa de coc el món només 
la tercera part de la crida de Brecht, laque li és favorable. La resta no es donarà 
a conèixer fins més card, per cal de justificar Brechc davant la història. El 
diàleg i els caràcters són incisius. La construcció dramàtica, això no obstant, 
és més aviat imprecisa i vacil·lant: no aconsegueix mantenir l'interès del 
públic. Tor recordant un episodi típic i molt proper, Günter Grass intenta 
aclarir les relacions enrre el poder i l'intel·lectual que només pot realitzar els 
seus projecres (aquí el muntatge de les seves obres majors) roc pactant amb 
el poder. En resum, l'intel·lectual no pot realitzar-se plenament si no corre 
el cise de trair-se. Deixant de banda la polèmica contra Brechc, que només es 
poc acceptar amb reserves, l'obra de Günter Grass, en el seu aspecte 
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programac,c, decep les esperances gue havien fec néixer un cerna i uns 
personatges can significatius. 

La novel·la de Grass Any1 de go1 (l 963) concé una parc dialogada gue es 
ei cula «Una discussió pública». L'aucor en va fer mwicar una versió ceacral a 
Munic. És en aguesca obra on es demostren més clarament les seves gualicacs 
de representació, gràcies sobrecoc a un humor sarcàstic, coc i gue s'inclina cap 
a la pura diversió. L'objecte de la discussió, en un grup de joves, és Maccern, 
un personatge gue simbolitza l'alemany mitjà, amb el seu passa e nazi, no del 
coc encerrat. L'obra de Güncer Grass enceca, en aguesc darrer fragment, 
formes noves i personals, en les guals els cors i la presència de la jovencuc 
expressen el judici col·lectiu d'un univers social gue també és nou. 

Manin Walser(l927)vadebucarl'any 1961 ambDerAb11echer(L'excursió), 
comèdia burleta, d'ambientació neocapicalisca, amb miracle econòmic. 
Personacges típics: amo, criada, esposa. Una avencura prou normal, és a dir, 
clàssica, en un determinar tipus de cearre. La novetat rau en el clima: el del 
triomf nou de trinca d'una cerca burgesia, els interessos de la gual es mostren 
a plenallum del dia, sense capmenad'idealsgueels camuflin. L'esril de l'obra 
demostra la voluncac de l'autor de ridiculitzar, de saririczar, assolint, de 
vegades, un significat més profund. Sigui com sigui, hi ha una clara al·lusió 
a la nova sicuació d'Alemanya. El buic i la imbecilicar gue l'obra conscaca en 
són els fonaments. 

Les obres més imporcancs de Marc in Walser es refereixen un cop més al pas 
i als efecces del nazisme al seu país. Eiche und Angora, Eine Deutsche Chronik 
(Roures i conillets d'Índies, una crònica alemanya, 1962) ens mostra un nou 
soldat, Schweyk, durant els dies gue precedeixen la fi del nazisme, guan les 
tropes aliades envaïen Alemanya. L'heroi és una víctima predestinada, un 
home senzill. Socialista soca el nazisme, va ser incernac en un camp i serveix 
de conillec d'Índies per a experiments mèdics. Quan l'alliberen (després de 
canes anys de condicionaments psicològics), esdevé nazi. Massa card, 
naruralmenc. No guedarà més remei gue internar-lo a un asil, mencre gue la 
seva dona, sotragada i alcoholitzada ingressa en un hospital. L'acció es 
desenrotlla en un pujol esdevingut no man'1 land, en el gual es produeixen 
canvis de fronc inesperats. L'autor cé un cerc humor, cenyir d'amarguesa, i un 
poderós sencicdel teatre. A DerShwarzeSchwan(El cigne negre, 1964),el lloc 
de l'acció és un sanacori. Hi trobem uns metges ex-nazis i els seus fills, 
espaordies pel descobriment del passat patern gue havien incencac amagar
los costés el gue costés. El jove procagonisca se suïcida. Hi ha real icacs gue no 
es poden amagar, es faci el guees faci. El drama cé unaescruccura tradicional. 
l desenvolupa un cerna gue va obsedir durant més de deu anys la liceracura 
alemanya, dramàtica i narrativa. 
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Els dramaturgs del Berliner Ensemble 

Peter Hacks (1928) és un dels pocs intel·lectuals que van passar de 
l'Alemanya Federal al Berlín-Esc per treballar amb Brechc al Berliner 
Ensemble. L'any 1961, Hacks declarava: «Sóc un adversari declarat de la 
li ceracura compromesa, és a dic, d'aquella liceracuraque cé per mecasubjecciva 
produir efectes excraarcíscics, cals com la filosofia o la moral. Però precisament 
l'arc que no es fa pensant en efectes polítics és políticament eficaç. Sóc 
partidari d'unaliceracura no compromesa, feta per escripcors compromesos». 

Efectivament, fins i coc si l'autor es fica en la història, de la qual en creu 
reflexions humorístiques de caràcter polític, DaI Volkibuch vom Herzog Em.si 
(La llegenda popular del duc Ernsc, 1957) té com a objectiu oferir un 
divertiment teatral i espectacular. L'estil és brillant i directe. Però Hacks no 
hi assoleix, com havia fet el seu mestre Brechc, una moralitat ben clara. El 
mateix passa ambDieSchlach1 bei Lobo1ilz (La batalla de Lobosicz, 1956) en 
la qual el coantimilicarisca i el discurs a favor de la pau són mésexplícics,però 
allò que hi cé més importància són les pintoresques aven cures d'un grup de 
militars durant la guerra dels Sec Anys o els seus caràcters, dels quals la 
fantasia no exclou la ver icac psicològica. 

Al repercori del Berliner Ensemble figuren cambé Erwin Scriccmacceramb 
Katzgraben (1953) i Helmuc Baierl amb Frau Flinz (La senyora Flinz, 1961) 
que intenten sobrepassar els límits estrets dels cernes polícics obligats, a 
era vés d'un grapat d'efectes humorístics. Aquests van ser posa es en relleu per 
Brechc, direccor, i per Helen Weigel, actriu. 

Weiss 

Peter Weiss (1926) aborda l'escenari el 1963 amb Nach1 mil Gasten (Una 
nie amb els seus hostes), una obra irònica en la qual l'hoste amenaça de morc 
la família que ha comès la imprudència d'obrir-li la porca. L'hoste espera 
robar un tresor, però el tresor no apareix. Només apareix la violència: la mare 
i el pare són assassinats. Acudeixen els veïns que linxen el visitant. On es 
pensaven que hi havia l'or, només hi ha pastanagues seques. 

Aquesra dolorosa hisròria ~ finida, 
marit i muller hi han perdut la vida 
i rambt! els assassins, ho senro molc, 
jeuen mores damunc cl crespo!. 
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De l'or ens ve la corrupció 
i en rebem morc i damnació. 

Aquest diverriment en forma de faula amb moral denora, en Weiss, un 
inici d'interès per les possibilirars del mirjà d'expressió rearral i el desig de 
servir-se'n per presentar un apòleg . Però havia de ser en la història, passada 
o present, que Perer W eiss havia de rrobar el material i els recursos que li van 
permerre edificar un nou tipus de rearre, principalment roc desenvolupant 
allò que Brechr havia intentar madurar en el seu període didàcric, entre 1928 
i 193 3. En alguns aspecres, podem considerar com a obra didàcrica L'òpera de 
tm ra/J que va ser l'èxir més gran de públic que va conèixer Brechr. 

Aquesr èxir li va permerre moure's amb més lliberrar durant els anys 
següents. Les possibilitats que aquest èxir li van proporcionar el van conduir 
a rreballar amb més rranquil·lirar en la direcció que havia rriar, sense haver
se de plantejar el problema immediar d'un públic. 

Amb rotes les seves servituds, la necessitat de tenir un públic obliga a un 
control de si mareix que ré una cerra urilirar (podem pensar claramenr en 
l'exemple de Dosroievski). Avui en dia les obres oberramenr didàctiques de 
Brechr renen una imporrància més històrica que no pas rearral, en sentir 
estricte. 

I és així com el gran èxit teatral que va obtenir Perer Weiss amb el seu 
Ma,-at-Sade, el rírol complet del qual és Perm:ució i as1a1sinat dejean-Paul 
Ma,-at, ,-epreientali al teatre de l'ho1pici de Charenton, !Oia la di,-ecció del 111a,-q11è.i 
deSade. Aquesraobra vaserconscruïdadurancels sis mesos d'assaig al Schiller 
Theacer, l'any 1964, a rravés d'una constant posada a prova de les escenes i, 
encara, més endavant, soca el control del públic. La di visió d'Alemanya en dos 
escars constitueix per a Weiss l'experiència directa de la inconciliabilirar 
entre la lliberrar natural i els postulats de la revolució social; és el que J'auror 
especifica en parlar de Sade i de Marar: «El conflicte entre l'individualisme 
empès fins a les seves darreres conseq üències i la idea de la revolució polírica 
i social». Weiss va assisrir a aq uesra experiència una mica d'esquicllentes 
perquè, un cop acabada la guerra, es va instal·lar a Suècia i només va conèixer 
els conflicres que sorgien entre els dos mons cul rurals. L' aurordel Ma,·at-Sade 
és objecriu i no es lliga amb cap de les dues orientacions. Més card, sens dubre 
davant la pressió dels esdevenimenrs, Perer Weiss es va veure obligar a 
prendre partir d'una manera clara a favor de la revolució. 

La situació dels Ma.-at-Sade és la clàssica del reacre dins del rearre. Algunes 
de les seves coordenades parreixen de fers històrics. A l'hospici de Charencon 
els malalts mentals eren objecre de recerques cerapèuciques i científiques. La 
hidroteràpia consistia en banys perllongats. La gran sala de banys ofereix el 
decorat de l'especcacle. A la representació de Berlín, l'espectacle començ;va 
amb una durxa que es donava a un malalt completament nu. U na altra 
experiència mèdica: el joc dramàric. És cerc que durant els molrs anys que 
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Sade va escar internat a l'hospici de Chacencon va organitzar espectacles 
interpretats pels bojos davant un públic format, no només pels directius de 
l'hospici, sinó també perpúblicexcern als quals divertien d'allò més aquestes 
representacions ran singulars. Perer Weiss s'imagina que Sade fa representar 
la morc de Marac (som al 1808 i, quinze anys abans, el marquès havia 
pronunciacel seu elogi fúnebre per mandat oficial}. El moment culminant de 
l'obra és el moment de !'assassinar quan Charlocce Corday es presenta al 
domicili de Macat per dur a terme el seu projecte d'execució. Al voltant 
d 'aquest moment, Weiss organitza un seguit de conflictes dialèctics: entre 
Sade i el director de l'asil que vol moderar l'agitació dels bojos; entre Sade i 
Macat (el conflicte central}; entre un cor de gen e del poble que glorifiquen la 
revolució i les aucoricacs presents a l'especcacle; entre el capellà exclauscrac 
Charles Roux, decidit per damunt de coc a seguir amb els objectius 
revolucionaris, i Marac que vol calmar els seus ardors; en fi, entre l'exaltació 
dels actors improvisats, ducs per la violència revolucionària i la situació a 
l'exterior de l'hospici, és a dir, el triomf de l'imperi napoleònic. 

Chaclocce Corday sembla una aparició del destí, gairebé desproveïda de 
consciència: un instrument cec de la història. Actua en escac de trànsit. 
Aquest encavalcament de situacions crea un espectacle amb nombrosos 
recursos que el muntatge por fer molc colori e, ple de sorpreses i particularment 
acracriu: aquest va ser el cas del seu primer muntatge, el de K. Seinarski i 
Pe cer Brook que va esdevenir cèlebre i que el mateix Brook va cranscri ure amb 
moira fidelitat a la pantalla. Les personalitats de Sade i de Marac respecten la 
i marge històrica que ens hem fec d'ells. El primer, víctima consentidora de 
la natura i de les seves lleis. El segon, que empeny els seus ideals fins a les 
darreres conseqüències, al preu d'un fanatisme de caràccec místic. De 
l'antítesi no en neix una solució, sinó unaconscacació que no poc ser més que 
imparcial. 

Perer Weiss usa una versificació dramàtica que substitueix el lirisme 
tradicional per un humor fer de punxes agressives (i mol r brechrià}, o bé el 
transport de la passió nua del coc que s'expressa a través d'afirmacions que 
cenen el valor d'axiomes. Hom cé sovint la sospi ca que coc plegar no sigui més 
que una maquinària m un cada amb fin ali cacs espectaculars. Però el cerc és que 
els seus engranatges estan ben greixats i roden a la perfecció. 

Com en Brechr, però amb menys originalitat de pensament, l'evolució del 
cearre de Weiss ens proposa eres drames en els quals abunden les bones 
intencions, però on és difícil trobar un material veritablement teatral. 

Die Ermiu/ung (La instrucció}, creada el 1965, s'inspira en el judici que va 
tenir lloc a Frankfurt entre 1963 i 1964 contra els responsables del camp 
d' Auschwi rz. L'acció reprodueix el mateix judici amb: el jutge; el representant 
de l'acusació que representa alhora el procurador i el representant de 
l'acusació civil; el representant de la defensa; els acusats que encarnen 
personatges reals; els testimonis que encarnen alcernarivament diversos 
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testimonis anònims. El treball de Weiss respon a dos objeccius: una cria de 
materials capaços de posar en evidència el significat i els personatges del 
procés, i un tractament estilístic que, a través d'uns quants procediments, 
dóna a la documentació històrica un aire tràgic, fins i coc en la forma. 
Nacuralmenc la cria mena a interpretar històricament els esdeven i menes que 
ressorgeixen. D'altra banda, la seva revelació serveix per a provocar una forca 
emoció, de vegades, corbadora. Fins aquí Peter Weiss noha fec més que trobar 
un objecte i donar-li forma segons una manera esdevinguda clàssica, 
parcicularmenc en el terreny del ceacre polític. 

En les seves dues obres següents, Peter Weiss reprèn, sense manifestar cap 
mena de dubte en el seu propòsit, els temes tradicionals, podem dir, de la 
protesta dels anys seixanta: la revolta del Tercer Món a El fantotxe lusità i els 
esdeveniments de la guerra del Vietnam al Vietnam-Dirkurs 

Der Gesang vom Lmitaniscben Popanz (La complanta del fantotxe lusità, 
1965) representa, a través d'un seguit de personatges simbòlics, l'opressió 
portuguesa a Angola i a Moçambic, en la història i en la seva accualitat. La 
conscrucció i els procediments cècnics són arcificials, sobrecoc perquè l'obra 
és molc esquemàtica. Pocser aquest artifici desapareix quan els accors són 
negres i per tanc cenen lamaceixapredisposició psicològicaqueels personatges 
(aquest és el cas del muntatge de Nova York). Els comediants construeixen 
damunt l'escenari un fancocxe fec de «maledicció, vergonya i horror», de 
«ferro blanc, bastons, parracs i palla». El fancocxe simbolitza els poders del 
capital, de l'Església i de l'exèrcit o, per ser més concrecs, de Salazar que els 
reuneix cocs en ell. Després ve l'esquena: els precedents històrics d'una 
dominació despietada, la revolta, la lluita del moment, la perspectiva d'un 
alliberament definitiu. Els comediancsdesenvolupen l'acció com si fos la seva 
creació espontània. Naruralmenc, cocs els aspectes del tema són agafats de 
manerasimbòlica i per cal de crear tipus. En relació ambLainstruccióel cos'ha 
fer més líric i més evocador; s'ajuda amb un segui e d'elements d'inspiració de 
caràcter cul rural i reflexiu. 

Vietnam-Diskurs, el títol sencer de la qual seria Dissertació sobre el preludi i 
el desenvolupament de la lla,·ga guerra d'alliberament del Vietnam com a exe,11plede 
la necessitat de la lluita annada dels oprimits contra els opressors, i sobre els intents 
dels Estai! Unit.r de destruir e/r fonaments de la revolució (1968), ofereix un 
desenvolupamencdidàccic, fer d'exposicions, sovi ncen elsencic més rescringi c. 
La primera parc recorda la història secular del Vietnam. La segona concerneix 
l'opressió francesa i després l'americana i els diversos governs per a soscenir
la. H avenc de recórrer a les fones històriques, Weiss dóna la paraula sobrecoc 
a l'enemic, és a dir, al govern americà i als seus represencams. La dissertació 
s'organitza al voltam de cites i de resums que no acompleixen del cocla casca. 
Ens adonem que el testimoniatge sovinc és massa indirecte i, sobrecoc, a 
través de fones històriques i no en el moll dels esdeveniments, agafats en la 
realitat del seu drama. 
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Hanclke 

La darrera generació dels autors dramàtics en llengua alemanya ens ha 
reservar una sorpresa que significa, potser, un canvi, amb les dues obres de 
Peter Hanclke, austríac nascut l'any 1942. lm11/ts ai p,íblic (1967) i Kaspar 
(1968) deixen de banda clarament l'objectiu polític o, en coc cas, l'afirmació 
d'una ideologia determinada. Peter Handke encara dues menes de relacions 
forcamenc ceacrals: en la seva primera obca, els aetors s'enfronten al públic 
sense preocupar-se de ser-li agradables o no, en una osmosi de pensament 
continuada i recíproca; en la segona, l'autor pren per heroi una figura 
llegendària del segle XIX, Kaspar Hauser, un ésser que quan s'aixeca el celó 
encara és primitiu i que va aprenent a usar el llenguatge fins a viure'n, cot 
estudiant-ne les possibilicacs i apreciam-lo estèticament, però que pateix els 
assalts d'una colla d' «apuntadors», d'ancuvi pedagogsdiligencs que acaben 
esdevenint persuasius i opressors gràcies a un llenguatge que es revela 
miscificador. Alhora que Kaspar intervenen un seguit de Kaspars més o 
menys fantasmagòrics. Les paraules no corresponen ja a les coses. La ucilicac 
i la consciència nascudes del llenguatge s'anul·len, s'extingeixen. És el retorn 
a la natura animal. Els aleres Kaspar fan «un soroll cada cop més infernal». 
Kaspar repeceix com una cançó de l'enfadós una frase simbòlica: « Voldria ser 
com ha escac un altre» . Quan cau el celó Kasparrepeceix encara: « Sóc jo per 
pur aczar!» 

lm11/ts al príblic voldria rescaurar entre els actors i els espectadors una 
comunicaciósensediafragma. Kaspar, subsegü.encmenc, és el drama del signe. 
Cap de les dues obres no té personatges: es tracta bàsicament d'elements d'un 
cor, o d'elements significatius per la seva condició i, per tanc, al-legòrics. 
lm11/ts al p,íblic aspira sobrecoc a una intervenció directa en la vida accual. 
Kaspar aspira a una recerca teòrica que s'expressi per mitjans de pura forma 
ceacraJ. En ambdós casos hi ha una consciència trobada que incenca filtrar les 
experiències actuals fenc servir l'escenari com a inscrumenc d'enquesta. 

Gacci 

La figura més coherent en el terreny del teatre polític sembla que és la 
d'Armand Gatti (1924-1973), l'origen proletari del qual, la seva militància 
a la resistència i la seva presència al costat de pobles que fan o han incencac 
fer la revolució fan que la seva actitud sigui tocalmenc legítima. Seguint 
l'evolució en curs, Gatci ha passat progessivamenc de les aventures personals, 
però vistes en un marc polític, a uns temes el punt de partida dels quals 
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continua sent individual però esdevé més objectiu i, sobretot, rendeix a 
significacions precises, en el pla dels esdeveniments on intervenen finalitats 
revolucionàries. Tor i la seva pràctica de la direcció i de la interpretació, 
Armand Gatti té dificultats per trobar un mitjà d'expressió teatral que, tot 
i ser original, aconsegueixi acomplir d'una manera efectiva la seva funció i 
arribi a un públic (però, quin públic?). Tenim, malgrat tot, la impressió que 
Gatti sap explorar el millor camí possible. 

En efecte, la seva obra que ha conegut una difusió més gran i, sobretot, que 
continua sent vàlida a través dels anys, és La Vie imaginaire de l'éboue11r A11g11ste 
Geai (La vida imaginària de l 'escombriaire Augusre Geai, 1962). En aquest 
fresc, ampli i original, del món on es van desenrotllar la seva infantesa i la seva 
joventut, l'autor dibuixa una biografia que fa tot l'efecte de ser rigorosa: al 
costat de la figura principal, la del seu pare Auguste a tres edats diferents, hi 
ha la del fill als nou anys i quan ja ha fet l'aprenentatge de realitzador de 
cinema. 

El temps, l'edat, els personatges, els fers del carrer que va ser l'univers de 
Gatti es retallen en una mena de calidoscopi en el qual la vida del proletariat 
pren un sentit precís, en una atmosfera de baixos fons, encre les vicissituds del 
treball i de l'amor, amb les vagues, la guerra, les repressions i sobretot 
l'adhesió cada cop més ferma als ideals revolucionaris. Els quadres són molt 
breus i semblen flaixos. Els diàlegs són plens d'humor i de llenguatge 
popular. 

Dos drames del 1964 van assolir un gran poder de comunicació i uns 
resultats segurs: Cha111 p11blic deva111 derix chai.rer électriq11es (Canc públic davant 
dues cadires elèctriques), inspirar en el cas de Sacco i Vanzerci que comencen 
d'una forma molc original un seguir de públics diferents; i LaSeco11de Existence 
J,, ChampdeTatenberg(Lasegonaexiscènciadel camp deTacenberg), en el qual 
l'autor recorda el seu pas (quan tenia setze anys) pels camps de concentració. 

Les seves obres posteriors tenen una temàtica molt més precisa: V comme 
Viê1-11am (V de Vietnam, 1967) i La Passion d11 Gélléral Franco (La passió del 
general Franco, 1967), La Naissance (El naixement, 1968), sobre la guerrilla 
d'El Salvador i Les TreizeSoleils de la R11eSaint-Blaise(Els tretze sols del carrer 
de Saint-Blaise, 1968), en la qual incenca reviure un carrerquees va fer famós 
duram la Comuna i és amenaçat per un pla d'urbanisme, amb la intervenció 
d'un grup d'estudiants que actualitzen els ideals del seu passar. Aquestes són 
unes obres plenes d'imaginació teatral i molt clares. 

En aquest sentir V de Vietnam és la més equilibrada, tanc per la manera de 
tractar el rema, com per la construcció dramàtica, perquè Gatti hi vincula la 
guerra del .Vietnam als conflictes i als desenvolupaments tecnològics que 
havien esdevingut monstruosos al Pentàgon en l'època de McNamara. A tot 
això hi oposa la natura, la seva llibertat i les seves lleis, que representa l'esperit 
del FAN. D'alera banda, Gatti es recrea en els enemics perquè les arrocirars 
que cometen són més fàcils de tearralirzar que el caràcter positiu dels amics. 
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En essència, l'obra evoca el funcionament inhumà d'una guerra menada amb 
la fredor d'una màquina per uns homes que semblen al seu torn mecanitzats 
perquè són indiferents a l'objectiu del conflicte i no fan més que el paper 
d'instruments. Un objectiu que és fals, perquè les veritables raons de la guerra 
s'amaguen rere p retextos ideològics. A l'escenari, aquests pretextos apareixen 
com la justificació hipòcrita de la manera d'actuar. Els in venes espectaculars 
de Gatri són a l'alçada de l'estricta aplicació de la seva línia política que es 
declara revolucionària sense cap mena de dubte i sense cap mirament amb les 
organitzacions que se n'autoproclamen. 

En diverses entrevistes, Gacti va expressar clarament les seves intencions. 
Toc vinculam-se a les grans orientacions de Meyerhold i de Pisca cor, va més 
enllà encara en el terreny de la politirzació. No tem enfrontar-se amb el 
marxisme tradicional quan afirma que escà a favor de finali rats insurreccionals 
en el quadre de les élites revolucionàries: « Vull un teatre que divideixi. No 
vull burgesos.» Perquè el llenguatge utilitzat pot influir el curs dels 
esdeveniments: amb els seus esquemes, els seus eslògans, les seves crides a 
l'ordre, el llenguatge burgès i pecirburgès sobrepassa la seva funció primera; 
esdevé una forma de pensament que viu per ella mateixa i en ella mateixa; i 
que corromprà la revolució en la mesura en què la revolució s'assemblarà al 
llenguatge amb el qual ha escac pensada. Gacri creia haver arribat, en un 
determinat moment, a aquest «punt morc». «No hi ha cap dubte que 
perranyo a la lluita de classes, però ara cal sobrepassar aquest estadi.• I diu, 
cor referim-se a Mao: «La idea de classe és una idea vella, aquesta paraula no 
representa cap realirac existent. Per què, en l'interior d'una classe que hauria 
de ser revolucionària, quants n'hi ha que segueixin efectivament la revolució?» 

Gatri intenta, en primer lloc, renovar el llenguatge reacral per ral de 
desempallegar el text i l'espectacle dels llaços de la cultura burgesa, en nom 
d'una nova cultura. Que, gràcies sobrecoc a les seves tradicions, la pagesia 
tingui una cultura, és evident. Que aquesta cultura pugui sec més important 
que la cultura llibresca, no hi ha cap dubre. Per desgràcia és una cultura que 
la indústria cultural tendeix gradualment a destruir. Gatti n'era conscient. 
I era cap aquesta cultura que volia avançar. Les experiències del Maig del 68 
el van menar a contestacions enca.ra més precises: «Duran e els fets de maig, 
vam fer a París un espectacle del cipus agit-prop. Vam agafar unes dues
cences quaranta diapositives de la Comuna de París i les vam projectar als 
carrers, acompanyades amb un comentari.•[ ... ] «En la meva opinió, una obra 
no val res si no és escandalosa per a la seva època si no posa en dubte un 
determinat nombre de coses inherents a la seva època i si alhora no representa 
una forma d 'insurrecció contra el sistema dominant.» [ ... ] «Cal intentar 
integrar, en el terreny de la creació, el màxim nombre de gent ... Cal fer una 
revolució per trobar un llenguatgeadapcat a la realitat del nostre temps.•[ ... ] 
«Discutir els problemes del país en el mateix moment que es plantegen és 
trobar la funció més elemental del teatre. Significa retrobar el moment en què 
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el poeta s'aixeca enmig de l 'assemblea del poble i reclama l'atenció per atiar 
la consciència dels seus conciutadans, per tal d'intentarcriscal·litzar les idees 
en suspens. El gest teatral és fatalment polític.» 

Peter Brook 

El 1967 Perer Brook (1925) va intentar amb US muntarun espectacle que 
reflectís directament una situació psicològica de gran actualitat per al públic 
anglès, a saber, la responsabilitat de cadascú davant la guerra del Vietnam. 
Alhora, Peter Brook intentava aconseguir una creació col·lectiva, en part 
improvisada, que establís una relació immediata i agressiva amb el públic, 
trencant rocs els esquemes i explotant amb la màxima llibertat cocs els 
recursos de l'escenari. A la pràcrica allò que Brook volia era un examen de 
consciència. En un país anglosaxó això forçosament havia de conduir a 
denunciar una determinada Amèrica: a Moscou, per exemple, això hauria 
pogut, va dir Peter Brook, al·ludir l'acció del Viec-cong sostingut per 
l'URSS. Malgrat rot, Brook no va renunciara aclarir formalment el tema fent 
servir moviments, objectes i psicologies. 

El treball en grup va donar molt bon resultat atès que, malgrat la feblesa 
de la construcció, l'obra va rebre l'acollida que justificava les seves intencions 
i va causar un gran efecte sobre un públic can aviat desconcertat com 
apassionat. En conjunt la premsa fou favorable a l 'espectacle. Les 
representacions van durar moles mesos. Però aquell intent no va tenir 
continuació. 

US reprèn amb prou fidelitat el mètode del «diari viu». Però centra el 
tema en dos joves. En el primer acte, veiem que el noi intenta suïcidar-se rot 
cremam-se: però la noia aconsegueix dissuadir-l'en. En el segon acre, 
somnien i es pregunten sobre la felicitat que espatlla el malson de la guerra. 
A l'acrualitat, doncs, s'hi superposa un lleuger roc novel·lesc. Pel que fa a 
l'examen de consciència, Brook l'aprofundeix usant mitjans onírics. Com va 
dir clarament Bernard Dorr en el transcurs d'un debat sobre «Participació, 
denúncia, exorcisme en el teatre actual» a Venècia, l'any 1967: «D'una 
banda, Brook munta en paral·lel dos fragments seguies molt diferents l'un de 
l'altre: documents sobre la guerra del Vietnam (US= United Scates) i un 
«reportatge» sobre l'actitud dels intel·lectuals anglesos davant de la guerra 
(US= nosaltres). És l'espectador qui hadelligar les dues coses: més exactament, 
és l'espectador qui s'ha d'interrogar perquè és precisament ell qui constiq,eix 
el llaç d'unió entre les dues parcs de l'espectacle. D'altra banda, Brook evita 
fer servir tècniques naturalistes, rebutja qualsevol mena d'il·lusió. No es 
cracra de fer creure a l'especcadorque es crobaal Vietnam o que participades 
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dedins en les incerteses d'un intel·lectual d'esquerres. Es cracra d'exposar, de 
la manera més obercament ceacral aquests fers. Així, doncs, cor és teatre, no 
realitat. Però aquest teatre ens retorna a la nostra realitat: ens imposa que la 
creem, que la modifiquem.» 

Dario Fo 

A Itàlia, el teatre humorístic desenvolupat pel grup d'aucors-accors 
Parenti-Fo-Durano tenia orígens morals explícits. En un món trapella eren 
testimonis de la seva confiança en dererminars valors, del combat que duien 
a terme per tal d 'afermar-los, tot atacant els valors falsos. Les seves revistes 
còmiques li dilo ne//'occbio (El dita l'ull, 1955) i Sani da legare(Sans de lligar, 
1956) representen a círol jusr la protesta moral de diverses capes de l'opinió 
pública. Mostren el ridícul d'una determinada gent i posen en relleu la seva 
influència funesta. Renoven l'aspi ració a la revol ca, tradicional d'ençà Pasquin 
i sempre present en el caràcter satíric dels italians. Parenci, Fo i Durano 
s'adonaven de quins són els interessos que guien la gent de la classe alta i de 
quina mena d'hipocresies es rodegen. En la mesura que podien, encercaven 
el crec i tenien el do de les imatges colpidores. 

li dito ne//'occbio va obrenir uns grans beneficis. Però la censura va inter
venir amb rigor a Sani da legare i l'espectacle es va veure molt afeblit. Les 
representacions es van acabar amb dèficit. El grup, que es basava en una unitat 
d'estil i d'opinions polítiques, es va haver de desfer. 

Dario Fo va continuar escrivint en solitari. De vegades es lliura a les 
fantasies de la imaginació, de vegades al gust de la troballa i de vegades a 
l'antiga i sòlida comicirar verbal. 

G/i arca11geli 11011 giocano al flipper (Els arcàngels no juguen al milió, 1959) 
es basa en dos elements hererogenis: en primer lloc, un nus central, tret d'un 
relat de Frassineri, de cacàcrer romàntic; en segon lloc, una crítica de la 
burocràcia i de la recnoccàcia modernes, en coc el seu horror. La sàtira pren 
cos en unes escenes d'una comicitat hilarant i descordada en la qual Fo ens 
demostra que sap descobrir la realitat en la qual vivim, coc posant-la de panxa 
enlaire. 

A Aveva due piJtoltcongli occbi bia11cbi e neri (Tenia dues pistoles amb els ulls 
blancs i negres, 1960), Dario Fo·reprèn la història verídica d'un gàngster 
italià i un cas judicial de desdoblament de personalitat per ral de poder 
realitzar, com a actor, un doble paper: el d'un bandir cínic al qual no hi ha 
res que aturi i el d'un capellà modest i pacífic, però disposar, malgrar roc, a 
esdevenir combatiu. Els dos personatges reviuen al si d'una acció la finesa 
penetrant de la qual deixa pas a la nota patètica. Sota una pantomima brillant 
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s'amaga, en Fo, el vell sencic icaliàdel ceatre, amb la seva trapelleria específica. 
El mateix gènere que, en aleres còmics, agafa formes populars i més aviat 
grolleres, en Fo es distingeix per una al·lusió més subtil, per un humor més 
aprofundit, lliure, fantasiós, que sobrepassa la referència realista per arribar 
a l'àmbit del «grotesc» i apropar-se al fantàstic de Hoffmann. 

Després d'haver elaborat una manera típica d'expressió escènica (alhora 
com a autor, com a direcror i com a acror), Daria Fo aconsegueix enfrontar• 
se amb uns ce mes que cenen un interèsconcrec per ells mateixos i aconsegueix, 
també, situar-los en una perspectiva oberta a les nostres preocupacions 
quotidianes. Podria ser que quan creballavaa Isabel/a trecaravellerm cacciaballe 
(Isabel, eres caravel·les i un xarlatà, 1963), Fo tingués al cap el Galilei de 
Brechc que aleshores es representava a Milà i d'una manera més general les 
idees de Brecht sobre la necessitat d'enfrontar-se al món i transformar-lo, 
girant les seves pròpies armes contra ell. Cal afegir-hi la demolició de l'heroi 
ideali czac, queSchiller ja havia convertit en un objecciudramàtic i que Brechc 
es va dedicar a desmitificar. Però en ceacre les fones i els préstecs cenen molc 
poc pes. Allò que compte és el desenvolupament. Daria Fo hi posa un esc i l 
personal i una força còmica que el menen cap a altres ribes: les de la cordialicat 
i de vegades de la facilitat però certament també les d'una polèmica 
substancial i abrusadora contra la baixesa i l'estupidesa (sobrecoc les dels 
poderosos) que són un obstacle per a allò que hi ha en l'home de generós i de 
disponible. 

Se1ti1110, mba 11n po' meno (Setè, roba una mica menys, 1964) amaga una 
moralirar espiritual soca el vel d'una si ruac ió de Galgenliedencre personatges 
singulars i transposats. 

La colpa è sempre del diavolo (La culpa sempre és del dimoni, 1965) explota 
una situació històrica típicament milanesa, rot afegint-hi dos components: 
d'una banda, troballes de farsa i lazzi agafats de la co111111edia dell'arte ·.del 'alera 
banda, una interpretació de les cròniques medievals, adequada per deduir-ne 
les característiques d'un moviment pre-revolucionari. I rot plegat amanit 
amb una imaginació teatral sorprenencmenc inventiva. 

L'al·legoria de Lasignoraèdab1111are(Unadonaper llençar, 1967) «comèdia 
només per a clowns» és més aviat laboriosa i de vegades desinflada. Això no 
obstant, té una certa gràcia metafísica i una comicitat agressiva que dóna 
excel·lents resultats. L'objectiu, aquest cop, és la societat de consum i, de 
manera més particular, els Escats Units. Però l'atac porta a una situació que, 
de fet, no presenta cap alternativa; en absència de sortida, l'únic que por fer 
és consumir-se en ella mateixa. Arribat a aquest punt, Daria Fo va adonar
se que algunes experiències s'esgotaven i va abraçar la causa del teatre polític 
pròpiament dit, adreçant-se a un públic popular orientar cap a l'esquerr¡¡. i 
fenc els seus espectacles en sales improvisades, és a dir, en els llocs més 
diversos (gimnasos, refectoris, balls de patacada). 

Així a finals de 1968, Daria Fo va muntar la seva Grande pantomima con 
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bandiere e p,,pazzi piccoli e medi (Gran pantomima amb banderes i titelles 
grossos i mitjans). Va abandonar el circuit normal dels ceacres. Les 
representacions es van fer soca l'ègida de les cambres del treball i les cases del 
poble. Es tractava d'una revista política, semblant a les que havia muntat 
Piscator durant els primers anys de la seva activitat. Daria Fo hi va utilitzar 
els mitjans típics del gènere: cançons políticament instructives, pantomimes 
que representaven o bé elements realistes o bé ~màscares» que simbolitzaven 
determinades forces socials o polítiques. La primera parc de l'espectacle passa 
revista a la sicuació italiana de la immediata posrguerra, després la lluita 
contra la monarquia, el clergat, els militars, els capitalistes, la premsa 
reaccionària i tores les forces conservadores, simbolitzades per un gran 
maniquí que acull en el seu si una gernació de ninots. La segona part presenta 
la situació de l'època: l'explotació dels obrers pels ritmes de les cadenes de 
muntatge, la repressió policíaca (particularment contra el moviment estu
diantil}, la lluita contra les inhibicions que mutilen l'amor i, finalment, el 
moviment revolucionari internacional, amb una cançó de Theodorakis que 
en puntejava l'evocació. Els diversos personatges s'expressen d'una forma 
popular. Acció i rèpliques aspiren a la comicitat. Daria Fo que, en les seves 
obres precedents, intentava conjuminar finalitats polítiques amb una recerca 
formal, va abandonar en aquest espectacle aquesta segona preocupació. Allò 
que volia era treure profit de la seva experiència escènica per reforçar l'esperit 
polític del seu públic i incitar-lo a una actitud revolucionària (potser en el 
sentit tradicional) i decidir-lo a emprendre un seguir de conquestes socials. 
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EI happening 

El happening, és a dir, l'esdeveniment, allò que passa, existia abans d'agafar 
aquest nom que va rebre gairebé per atzar i amb él qual algunes de les seves 
criatures es mosrren desconfiades. El gènere va néixer a Nova York l'any 195 9 
per iniciativa d'Allan Kaprow. A Europa el primer happening va tenir lloc 
a Venècia, a l'illa de la Giudecca. El devem ajean-Jacques Lebel. Però el fer 
que un esdeveniment, sense que ho esperem, esdevingui un espectacle s'ha 
produït sempre i Artaud va ser el primer a constatar-ho. 

Els diversos creadors de happenings sovint donen aleres noms als seus 
treballs. Això no obstant, el terme ha entrat en l'ús general. S'utilitza, fins i 
coc, com a cícol de pel·lícules o de comèdies musicals. Es fan happenings com 
abans es feien retrats: amb la finalitat d'entretenir festes o reunions socials 
o bé en sessions de caràcter de celebració o culturals. Aquesta vulgarització 
és fatal, escà a pum de macar el propi gènere. 

Com va assenyalar Michael Kirby, l'historiador del happeging, aquesres 
manifestacions van ser gairebé sempre organitzades per instigació de pintors 
o d'escultors, amb la i menció d'ampliar els camps de l' action painting i de la 
youngsculpture. Hi predomina l'element visual. Però l'element sonor o verbal 
hi pot tenir un paper essencial. Més que qualsevol element purament tècnic, 
allò que caracteritza el happening, és el principi que l'engendra: el d'un 
desenvolupament «sense marri u» i sense capaltresignificac que l'inconscient. 
El happening es vincula, doncs, a les innombrables manifestacions espec
taculars en escac inconscient que es produeixen a la vida. L'accor hi fa un paper 
de vegades de simple figuració, de vegades d 'interpretació, roc recorrent a la 
seva tècnica. Però com assenyala Kirby: «en un sentit funcional, no estèric o 

327 



creador». La improvisació no és de rigor encara que pugui considerar-se 
improvisar un especcacle socmès a una regla d'indecerminació, en la qual 
«elements diversos i alògics, compresa l'acció sense matriu, són muntats 
juncs de manera deliberada i organitzats segons una escruccura 
compartimentada». 

U na forma propera al happening i que sovint es combina amb ell és 
l'environe,nent, és a dir, l'elecció d'un ambient que cé funció d'espectacle: un 
medi, un con junc d'objectes reals o creats que, duram un temps determinat, 
pren forma d 'especcacle. 

No és d ifícil trobar precedents del happening. Les formes en són producte 
d'una evolució. L'origen més llunyà cal buscar-lo en les vetllades públiques 
que organitzaven els futurisces, els dadaisces i els surrealistes. Aquest 
moviment va prosseguir amb el teatre Merz de Karl Schwiccers, amb els 
espectacles de la Bauhaus i, especialment, amb la producció deJean Arp i de 
Marcel Duchamp, basada en el regne de l'atzar. Més endavant,John Cage va 
transformar fets musicals en manifestacions espectaculars. Això no obstant, 
aquest caràccerderivac no impedeixqueel happeningesconcreci i es desenvolupi 
sobrecoc d'acord amb un conjunt de reflexos i d'expressions del coc espontànies, 
que en fan un producte de la situació sòcio-culcural. 

Els happenings que es van desenvolupar a Amèrica van allargar el pop art. 
En efecte, els pintors que els muntaven seguien els mateixos principis: 
reproduir irònicament les realicacsdel món modern, coc passant-les pel sedàs 
que constitueix aquesta reproducció. Organitzar una exhibició de cotxes, 
com a Amobodys de Claes Oldenburg, o bé construir un monument amb 
trossos de gel que es van fonent lentament al sol, com va fer Allan Kaprow 
a San Francisco, significa disposar de manera satírica, però indirectament, 
unes formes que ens dominen a la vida quotidiana, en la qual la natura és 
pèrpetuament contrafeta. L'esdeveniment crea, doncs, l'espectacular. Posa en 
evidència decerminacs caràcters que la consciència descobreix aleshores, coc 
i que pertanyen al quotidià. Els happennings de Kaprow són els més ben 
organiczacs; les dificultats de realització s'hi redueixen gràcies a una tècnica 
apropiada i sovint a un fullet preliminar. 

Jim Dine va ser el més fidel a la figuració pura. Robert Whicman, a la 
imaginació lírica. Claes O ldenburg, als aspecces més específicament 
espectaculars (a través d'accions que es renovaven sense parar). 

Allà on el happeningcé méssencicés on la civilització cècnicaassoleixelgrau 
més al e d'expansió: el reflecteix objecti vam e ne, fa agafarconsciènciade la seva 
naturalesa i, per tanc, no crida a una revolta romàntica, sinó que proposa un 
alliberament aconseguit a través d'un distanciament al qual no li falca un 
somriure. En uns països com els Escacs UnicsoSuècia(on el representant més 
i m porcant del gènere vaserOyvind Fahlsrrom) que reuneixen les condiciÓns 
volgudes, l'operació apareix prou natural. 

Pel que fa aJean-Jacques Lebel que va actuar sobrecoc a París, preconitzava 
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la revol ca contra la indústria cultural, contra el «sistema», contra la societat 
en ranc que fals espectacle, al qual calia oposar un espectacle que intentés 
resoldre «la qüestió més important de l'arc contemporani ... la renovació i la 
intensificació de la percepció.» Els happenings de Lebel tenien cocs aquest 
objectiu, el mateix que contenen els seus escri ts teòrics. Toc mantenint una 
plena llibertat d'expressió, rendeixen a proposa runa línia p recisa, mene re que 
al happening americà allò q ue va acabar preval e ne va ser el divercimenc en escac 
pur (amb coc el que cé de positiu). 
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El teatre del Tercer Món 

Césaire 

El desvetllament del Tercer Món, un dels fets històrics més positius de Ja 
postguerra, no podia deixar de tenir repercussions des del punt de vista 
cultural i artístic i, per tant, també en el terreny del teatre. Això no vol dir 
que en l'espai geogràfic del Tercer Món no hi hagués en el passat formes 
teatrals. Algunes, fins i tot, van assolir la seva maduresa. Però si ens limitem 
als pobles negres o semítics que van fer un salt de qualitat que els va si ruac 
en el mateix pla que les aleres civilitzacions, va ser durant aquest període 
recent que la seva cultura, el seu arc i els seus espectacles van prendre 
consciència del seu paper i de la seva missió. 

Als Escacs Unies, per no dir res d'aquest gran fenomen que és el jazz, no 
han falcat els accors i els autors prestigiosos d'ençà de la Primera Guerra 
Mundial. El primer dramaturg americà d'aquest segle, Eugene O'Neill va 
reservar, en la seva obra, un gran espai per al problema negre. Com també, 
és clac, el dramaturg negre Paul Green. Com a accors negres de primera fila, 
citarem Paul Robesos i Canada Lee. O rsen Welles va muntar, amb una 
companyia negra, un Macberh sicuaca l'Àfrica. GeorgeGershwin vacreac una 
comèdia musical, una de les més reeixides i de les més representades: Porgy 
a11d Bess que transcorre en un barri negre i amb intèrprets negres. 

A la dècada dels seixanta, els conceptes dominants en els cercles més 
avançats del moviment negre van passar del concepte de 11egrit11d, elaborat pel 
poeta marciniquès AiméCésaire i pel poeta senegalès Léopold Sédar Sénghor, 
a les noves actituds de LeRoi J ones i de Scokely Carmichael que reivindiquen 
per a Ja seva raça un primitivisme de caràcter vitalista (la ideologia arriba a 
aquests extrems perobcenir la separació de races i la creació d'un escac negre). 
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D'ençà que va anara estudiara París, Aimé Césaire (1913) va evolucionar 
en els ambients surrealistes i es va inspirar en aquest moviment, però amb un 
impuls èpic més complex i més espontani, per cal d'escriure poemes, un dels 
quals, Et les chiem se taisaient (I els gossos callaven, 1956) va ser adaptat al 
teatre. Del poema èpic al poema dramàtic, només hi ha un pas: això ha passat 
sovint a la història de la literatura. De fet, La Tragédie du Roi Christophe (La 
tragèdia del rei Chriscophe, 1961) té molc de poema dramàtic. Però, coc 
abandonant-se al lirisme, Césaire no perd mai el contacte amb una realitat 
psicològica complexa: la del món negre que intenta alliberar-se de la seva 
inferioritat coc assimilant els aspectes, cant negatius com possicius, de la 
civilització blanca. 

Abans, Aimé Césaire havia estudiat, en un assaig, la història de l'allibera
ment d'Haití de la dominació francesa i havia escrit la biografia de Toussaint 
Louverture. Henri Chriscophe que va succeir Toussaint, va disputar la 
sobirania de l'illa al francès Anne-Alexandre Pécion i es va fer proclamar rei. 
Es va envoltar d'una corc, va viure en un palau reial, va proclamar una 
legislació reformadora i va governar així de 1811 a 1820, amb coc de mesures 
que anaven de la pallassada a la megalomania. (Chriscophe va servir, 
segurament, de model pera L'emperador ]ones d'O'Neill). Amb un llenguatge 
ric d'imatges i ple de força, Aimé Césaire dibuixa aquesta història des de les 
primeres vel·leïtats de grandesa fins al declivi i la morc de Chriscophe. Haití 
és molc a prop de la Martinica. A Césaire no li va ser difícil dibuixar el drama 
i la psicologia dels personatges. El seu Chriscophe simbolitza la tragèdia de 
coc el poble negre que intenta alliberar-se per mitjans diversos, fins i toc 
erronis,maldescres,però sempre generosos i destinats a actuarposicivament, 
malgrat coc. En Chriscophe trobem fanfarroneria, crueltat, buidor; però 
també una vi cali cat desbordant, una voluntat de realitzar els seus desigs, un 
esperit inflamat (molc pròxim a l'escalfor humana que trobem a la poesia de 
Césaire). En definit iva --com es veu en les darreres escenes- aconsegueix 
inspirar al seu poble una immensa grat itud i esdevé, així, el seu heroi. Les 
qualicacsdramàciquesdel'obrasón l'amplitud i el vigor;qualicacs tradicionals, 
a fi de comptes, que es despleguen en llampecs, com d'una manera instintiva. 

En el segon drama de Césaire, Une saison au Congo (Una temporada al 
Congo, 1965 ), els elements de la construcció són essencialment els mateixos: 
una gran volada lírica que esdevé dramàtica, un heroi que, aquest cop, és 
Lumumba. Un heroi, sens dubte, més conscient i sobrecoc més madur, amb 
un cerc humor, aquí i allà. Tot i que els esdeveniments històrics són en 
aquesta obra més allunya es a l'experiència directa del poeta, el drama denota 
una humanitat sincerament viscuda que convenç. No s'hi sent, com en aleres 
obres d'aquest gènere, el pes de la inspiració creta de reportatges periodístics 
o d'assaigs històrics. En realitat, per a Aimé Césaire, la desesperança i 
l'esperança dels pobles de color reviuen en la vida i en la morc de Lumumba. 
És per això que Césaire se sent emocionat i colpit. Cal afegir, també, que 
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Césaire demostra un gran sencic de l'especcacle ceacral: sap creure'n coces les 
seves possibilicacs. 

Nacuralmenc se'ns planteja una pregunta: per a quin públic? Tenim raons 
per dubcar que sigui un públic del Tercer Món, és a dir, del món que genera 
el drama. Més av iac aquesces obres són per a un públic normal de ceacre d'una 
gran metròpoli, oriencac per una burgesia de progrés. 

Kaceb Yacine 

La companyia de Jean-Marie Serreau que va muntar a França les obres 
d'Aimé Césaire, va represencar l'any 1958 Le Cadavre encercll (El cadàver 
encerclat) de l'escriptor algerià Kaceb Yacine (1929-1989). Com es va ob
servar més card, hi ha una afinitat fonamental i involuntària encre aquest 
aucor i Aimé Césaire perquè un i altre prenen per punt de partida la lluita 
contra l'opressió de la civiliczació europea i ranc en un com en l'altre, la 
llengua serveix de suport a una emoció can profunda que crea un lirisme 
desmesura r. 

El lirisme de Kaceb Yacine, això no obscanc, és menys teatral, menys 
vincula e al cerna, que és la lluica del poble algerià concra els francesos. Menys 
preocupat per donar referències precises i d escriure fecs concrets, Kaceb 
Yacine enfila escenes gairebé independents, que concribueixen a formar el 
quadre espantós d'una situació exasperada, amb les cruelcacs a què mena coc 
plegat i les sacsejades que pareix la consciència del algerians. Aquests, això 
no obstant, continuen lluicanc a canvi de greus sacrificis. 

En aleres obres -una farsa La Poudre d'it11elligence (La pólvora de la 
intel·ligència) i una tragèdia Les ancêtres redoublent de férocité (Els avancpassacs 
redoblen de ferotgia, 1959}--el mateix cerna i els mateixos personatges són 
desenvolupacs soca aspecces diversos. La imaginació de l'autor es lliura a 
creacions simbòliques sobre el descí del seu país. 

El «Black power» 

Ja hem visc com a Nova York el ceacre negre es barrejava amb el ceacre 
ianqui. Això canc des del punc de visca d'organiczació, com de l'arcíscic. 
Diverses companyies negres han conquerit la seva autonomia. LeRoi J ones va 
crear el Black Theacre Spiric House. S'hi representaven obres d'au cors joves 
negres, incerprecades únicament per negres. La finalitat era doble: crear un 
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arc np1camenc I únicamenc negre; concribuir a través de l'especcacle a la 
lluica, a l'emancipació completa, fora de coc concrol directe o indirecte dels 
blancs. El New Lafayecce Theacre potser tenia mésabasc perquè es trobava 
a Harlem (mencre que l'Spiric House era a Newark, Nova Jersey). Els autors 
ciculars eren Ed Bullins i Ron Miller. Ed Bull ins formava parc dels movimenc 
dels Panceres Negres. Parcicipava direccamenc en el movimenc per un «ceacre 
de carrer» que es va desenvolupar als Escacs Unies i per al qual es va redactar 
un programa-manifest en el qual es preconitzava una mena d' «agic-prop 
revolucionària negre». «L'ideal són comèdies curres, seques, incisives. Temes 
contemporanis, cexcos satírics sobre personatges concrarevolucionaris 
d'accualicac i sobre elsenemicsdelpoble,cemes humorístics i carn bé comèdia 
per a nens, amb lliçons sobre la revolució: heus aquí els bons materials per a 
un ceacre de carrer. l una cosa sorprenem i única que dóna a les masses imatges 
amb les quals es poden idencificar, sicuacions provocatives. Caldrà posar a 
prova el sencic de real icacs, agredir la consciència de cada individu que forma 
la mulcicud.» 

LeRoi Jones va ser una de les personalitats més forces, en el terreny 
cul curat, del Black Power (que malgrat coc no renuncia de la imporcància 
hiscòricade precursors com Richard \'(/ righc, Paul Green, Langscon Hugues). 
L'obra de LeRoi J ones que va cenir més ressò (fins i coc es va represencar a 
Europa i se'n vaferuna pel·lícula) es cicuta TheDutchman (L'holandès, l 964): 
en unmecro, un negre experimencadramàcicamenc el sencimenc de superioritat 
d'una blanca. Incensa i violenca, aquesta obra expressa l'exasperació de les 
relacions racials i la voluncac de resoldre-les d'una manera definitiva. La 
incenció polí ei ca es fonamenca en bases psicològiques. En sobresurt un gran 
potencial dramàtic que usa de mitjans d'expressió nous de trinca, com 
demana la novecac del cerna. 

Home on the Range (La casa de la prada, 1966) enfronca un criminal negre, 
disposat a robar, i una família blanca que mira la televisió. Els blancs estan 
complecamenc incegracs al sis cerna i alienats, fins al punc de no saber parlar 
i d'accuar en una mena de deliri (fins i coc vocal) que els fa semblar ciceltes. 
Mentre que, coc i la desesperació que l'empeny al crim, el negre que s'ha ficar 
a casa seva conserva la seva aucencicicac. Irrompen, i el salven, uns negres 
plens de vicalicac i d'alegria: la nova raça, el nou món, la nova història. És un 
apòleg, sovint humorístic, que vol afirmar, com si fos una aposta, una 
superiori cac que significa -a parc del fer racial- la superioritat de l'inscinc 
de vida sobre una civilització a la qual els seus propis invencs porcen a 
l' aucodescrucc ió. 

334 



Una altra Amèrica 

El Living Theatre 

El Living Theacre (Teacre viu), que va començar el 1951, va esdevenir la 
imatge mateixa de les vicissituds que el teatre va viure du ranc els vinc anys 
posteriors, amb els seus èxits i els seus fracassos. I això va ser degut al fet que 
es va beneficiar de dues circumstàncies de base: la primera és el fet d'haver 
maducac a Nova York, la ciutat en la qual la societat tecnològica ha engendrat 
les tensions més grans; la segona és haver lluitat per sobreviure, amb una 
tenacitat sense compacaci6, aconseguint diverses vegades renovar-se i evo
lucionar, coc ccavessanc diverses repressions i renaixent de les seves cendres, 
com l'ocell fènix. Els dos fundadors de la companyia, Julian Beck (1925-
1985) iJudich Malina(l 926)esvan conèixer de molc joves, quan freqüentaven 
l'escola de teatre oberta a Nova York per Erwin Piscacor. 

Al costat de la ccadici6 de l'espectacle que s'havia format a Broadway, i 
d'ençà dels teatrets que van acompanyar els inicis d'O'Neill, sempre hi ha 
hagur una producció irregular, sovint provisional, que ha passat d'una 
iniciativa a una alcea coc assegucanc així la seva concinuïcac que incencava 
escapar com podia de les exigències industrials. De vegades, el públic s'hi 
interessava, sobrecoc a Nova York. En coc cas, la dialèctica entre aquests dos 
pols de l'espectacle no s'ha aturat mai. Ducanc els anys que van precedir la 
Segona Guerca Mundial hi van contribuir el grup de teatre i els muntatges 
d 'Orson \'v'elles (ocupat sobrecoc a actualitzar Shakespeare d'una maneta o 
alera: per referència al feixisme o coc recreant l'acmosfeca màgica africana). 
Durant la guerra, els exiliats del nazisme hi van dir la seva: Piscaror amb la 
seva escola, Brechr en els teatres universitaris (que, als Escacs Units van tenir, 
i encara tenen, una funció positiva). 
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Les matrius culturals de Beck i de Mali na són molt complicades; el millor 
que podem fer és extreure-les de les seves biografies. De 1951 a 1956, la seva 
activitat consisteix bàsicament en recerques a partir de textos excepcionals: 
Paul Goodman, Gertrude Stein, Bcecht, Lorca. Allò va començat l'estiu de 
1951, al pis de la parella. E1 desembre, l'activi tat es va desplaçar a una sala 
de Chercy Lane. El 1952 va set un any molt intens, sempre orientat cap a 
l'avantguarda: encara Gertrude Stein i Paul Goodman, Ub11 Roi, El deJig 
agafa, pe,· la c11a. La policia tanca Cherry Lane pet motius de seguretat en cas 
d'incendi. Els espectacles s'hi havien desenrotllat amb una certa regularitat 
i una mica d'èxit. Això no obstant, tot i que Julian Beck havia invertit a 
l'empresa una herència de sis mil dòlars, la companyia es va veure a la misèria 
més absoluta. Les despeses de preparació dels espectacles són insignificants. 
Els actors tenen una feina personal, al marge de les representacions i dels 
assaigs. Nova i llarga recerca d'un local que no podran inaugurat fins al març 
de 1954: es tracta d'un magatzem al carrer l Ol. Obrir-lo va significarun gran 
esforç. No van fer cap despesa en publicitat, no venien entrades: els 
espectadors eren convidats a fet un donatiu. Un cop més, la constància i 1a 
coherència del treball realitzat són excepcionals. Beck i Mali na descobreixen 
Pirandello amb Aq11e11a nii i111proviJem, una obra que tindrà una influència 
duradora en aquells que van treballar per al Living, amors i actors. Com 
també, l.a sonata dels erpectrer deStrindberg. Continuen representant Goodman 
(The Yo11ng Dúciple, El jove deixeble). I també la Pedra de Racine, l'Orfeu de 
Cocteau. Fins aquí la parella no té una línia definida, solament un instint fet 
d'atraccions i de repulsions, uns quants principis clars (la humilitat, la 
pobresa dels espectacles) i una confiança cada cop més fonda en la comunicació 
teatral. 

L'Oficina de seguretat dels teatres torna a intervenir i limita el públic a 
divuit espectadors. Que és com dir que cal tornar a tancar de nou. La 
persecució no és ni directa, ni conscient (perquè si ho fos, hauria estat 
comprensible). Obeïa, sense saber-ho, a la necessitat de combatre i destruir 
allò que surt de les regles comunes i l'exemple del qual pot ser escandalós. 
Tres anys més d'interval i es reprèn l'activitat al xamfrà de! carrer 14 i la 
Sisena avinguda, en una sala arreglada amb l'ajuda d'amics pintors, escultors 
o arquitectes. Ju!ian ijudith participen cada cop d'una manera més activa en 
manifestacions pacifistes no violentes. El seu art i els seus principis maduren 
progressivament,malgratelsalts i baixos que caracteritzen qualsevol empresa 
teatral. La tria de textos esdevé més rigorosa, més conforme a la naturalesa del 
Living Theatre. l, sobretot, comença a definir-se una actitud moral que 
aniran concretant a poca poc. Al repertori encara hi ha algunes reminiscències 
de 1a dramatúrgia europea (A la j11ngla deler ciutats i H1mie per home de Breçhr 
i la represa de Pirandello), però sobretot hi trobem tres novetats americanes: 
Many úweJ (Molts amors) de William Car!os Williams (en Ja qual es 
desenvolupen algunes idees pirandellianes), The Connection (La connexió) de 
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Jack Gelber (en la qual el pirandellisme es combina amb el sentiment 
d'espera perpètua i amb l'atribució a la droga d'una funció alliberadora 
-això seguint Burroughs) i, finalment, The Brig (l.a garjola) de Kennerh 
H. Brown (un manuscrir en cerra manera caigur del cel, en el qual la 
dramatització del manual de disciplina dels mariner obre la perspecrivad'una 
socierac repressiva fins a Ja bogeria. El 1961 i el 1962 van dur aquesrs eres 
espectacles per Europa. l The Brig , sobrecoc, hi va deixar una impressió 
profunda que any rere any s'ha en riqui e amb nous motius. El 1963 es roma 
a interrompre l'acrivirar rearrai i aquest cop d'una manera bru rai. Els Beck, 
fins i coc, van a la presó per no pagar els impostos del Living. És aleshores que 
descobreixen Arraud i renen experiènciesdirecresamb Ja droga. La companyia 
s'exilia durant uns quanrs anys a Europa, on treballarà i muntarà nous 
especracles. No torna als Escars Unies fins al 1968. 

Amb l'obertura del nou teatre, el gener de 1959, els Beck intenten fer més 
sòlida que en el passat l'organització financera del Living. Fins i roc planegen 
la constitució d'una societat anònima. Però, de fet, no aconsegueixen 
assegurar una gestió més tranquil·la. Les nombroses fundacions americanes 
refusen ajudar-los, fins i roc modesrament. Els serveis d'hisenda clausuren el 
teatre i els denuncien als tribunals, sense tenir en compte el caràcter 
clarament no lucratiu del cearre. Cal suposar que la persecució es corna més 
acarnissada a partir de la creació de The Brig l'any 1963. Es podria pensar 
això per raó del tema i de la condemna que implica pel que fa a l'esrament 
militar. Però, rornem-ho a dir, no hi ha res que demostri la presa de 
consciència de la persecució. Se'ls aplicava rigorosament les lleis: potser no 
s'hi ha de veure cap més coonoració. La verirar, això no obsrant, obliga a dir 
que el Living entrava en una dura batalla contra un seguit de tabús, 
represenrarius d'una esrrucrura que anihilava la persona humana. 

Vam veure què passava amb la droga amb The Connection: era un espec
racle mol r significariu en una societat que va decidir no admerre-la per
què la droga eliminava les inhibicions i la censura. The Brig va mol r més 
enllà. Kennech H. Brown s'havia limirar a il·lusrrar fidelment el reglament 
militar, amb un text esquemàtic en el qual la violència moral esdevenia 
rerrible perquè era exemplar, i sobrecor com a record de la seva aplicació 
constant. L'especracle era alhora simple i rigorós. Lineal, assolia una efi
càcia excepcional. El contacre amb el públic naixia espontàniament, sense 
necessitar d'intervencions a Ja sala, com el Living va fer més endavant, en 
molrs dels seus especracles europeus. L'adverriment era molc més eloqüent 
perquè era tàcit. El rexcde Kennerh H. Brown,el muncargedeJudich Malina 
i el decorat de Julian Beck, coc plegat contribuïa, en un mateix pla i en un 
mateix grau, a crear un mecanisme monstruós. Gairebé documental, l'expo
sició no deixava cap lloc als judicis arbitraris. L'equilibri de les formes 
d'expressió era perfecte i permetia desvelar de manera gairebé insospitada la 
naturalesa d'una rea-lirat: l'arc s'aliava directament a una representació 
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conc reca. Potser va ser aquest mateix èxit allò que va provocar la situació de 
ruptura. 

En aquella època eren escadussers els muncacges de Julian Beck, que es 
dedicava sobreroc als decorats i a l'adminiscració, mencre que Judich Mali na 
es dedicava a dirigir els espectacles. Sovinc, però no sempre, l 'un i l'altre 
prenien parc en els espectacles, com a titulars dels papers principals. Després 
de dues cournées, l'emigració a Europa (a finals de 1964) va modificar la seva 
accivicar en diversos aspectes. La revelació d'Arcaud els incita a abandonar 
qualsevol residu de realisme i a preparar un espectacle en el qual un seguir 
d'exercicis psicofísics els permetia exposar damunc l 'escenari, amb exemples, 
els principis de Le Théatreet son do11ble (El ceacre i el seu doble): es cracca de 
Mysteries and Sma/ter Pieces (Misteris i obres més perires, París, 1964). 
Descobreixen l'adaptació de Brechc de l' Antígona de Sòfocles, segons la 
traducció d'Holderlin, i en fan una versió que va obtenir un gran èxit a roca 
Europa (creada a Krefeld l'any 1967). Abans havien representat Les Bonnes 
(Les criades) de Gener (Berlín, l 965) i del Frankemtein de Mary Shelley 
n'havien excret un espectacle de significats nombrosos i difícils, que va 
desconcertar una parc del públic europeu (Lido i Venècia, 1965). Finalment, 
al festival d'Avinyó de 1968 van presentar Pa.-adise Now (El paradís, ara) que 
van representar en una rournée pels Escacs Unies i després novament a 
Europa. 

Obligar a viure en països sempre diferents i sovint desconegues, el Living 
Theacre va esdevenir una veritable comuna, amb les seves pròpies regles. Va 
dur una vida en la qual la igualtat de poders i la decisió col·lectiva van ser 
respectades escrupulosamenc, fins i roc en situacions difícils, com les que 
solen produir els problemes financers. 

La cultura oriental, en les seves expressions més conegudes (el budisme i 
el ioga) va exercir en Julian Beck i en Judich Matina una influència 
decerminanc. D'una manera decisiva, Arraud els va reforçar les seves 
conviccions. ,\1yueries hauria pogut subtitular-se «com entrenar-se a diari 
a incerprerar» segons Artaud. L'espectacle seria sem blanc als exercicis que els 
ballarins fan a la barra. Els eixos de l'espectacle eren la respiració i la pesta 
(encesa, simbòlicament, com la tendència destructiva del ceacre). 

El muncacge de Les c,-iades, realitzat amb eres accors masculins - in
terpretació d'un suggeriment ambigu de l'autor-es mantenia en els tímics 
d'un exercici subtil. 

Frankemtein volia donar una idea escènicamenr conc reca de la creació de 
l'home. Peròl'hecerogeneïrar i l'acumulaciódelsseus mori us, massa nombrosos 
i juxtaposats d'una manera massa senzilla, van reduir-ne les possibilitats de 
comunicació. 

Si Myste.-ies va desconcertar i atraure alhora el públic normal, A111ígo11a 
el va sacsejar. Aquest espectacle va ser una tempesta física i moral que es 
desencadenava a través de les més diverses expressions del subconscient: 
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xiscles, exorcismes, agitació epilèptica, crics profunds, en resum, la donació 
d'un mateix. Com, simultàniament i amb la mateixa tècnica, però en un 
univers ,oralment diferent, volia Grotowski. Per la força de les coses, 
Antígona va depassar el significar antifeixista que li havia donat Brechr per 
agafar el d'una revolta contra qualsevol mena d'autoritat o, en tot cas, contra 
l'autoritarisme repressiu. En aquesta perspectiva, el Living, amb el seu cor, 
va realitzar una manifestació grandiosa. Artaud i Brecht intenten confondre
s'hi en una sola i àmplia aspiració humana. 

Així, a poc a poc, el pensament del Living Theacre va guanyar en claredat 
i densicac. Fa una crida a la llibertat de l'home, a la ruptura amb el passar en 
favord'unesdevenidoren el qual regnaran tocs els alliberaments: de les neces
sirars,dels diners, de les normes, de l'estat, de les religions, de les inhibicions. 
Això és el que es veu a Paradise Now. Aquest espectacle, molc complex, con
sisteix en una predicació laica, morivadaen favor d'una revolució no violenta. 
Cal assenyalar que l'espectacle no s'orienta vers cap direcció pròpiament po
lítica: com els Beck van voler sempre, es basa en un principi comunitari de 
naruralesa mística, inspirat per les doctrines índies, que comporta una mane
ra d'actuar inalterablement pacífica. Recorda la prèdica franciscana. Natu
ralment a l'actualitat l'opressióestàmolt més diversificadaqueancany. És per 
això que el rebuig a l'obediència s'aplica tanc a les inhibicions sexuals com a 
les estructures anorreadores de l'estat. S'expressa en un seguit de rituals. El 
primer, conc.ca els tabús: mig nus, es tracta d'arribar a Ja «visió de la mort i 
de la resurrecció dels indis d'Amèrica», públic i actors es confonen. Després 
ve el ritual de la p regària: es tracta d'arribar a ladivinirat, tot agafant una po
sició iogui en cercle. Trobem també el rice de les relacions universals i el de 
les noves possibilitats. Idespcés s'arriba a la improvisació final: l'anarquia, el 
paradís, la violència exorcitzada, la visió de l'arribada a Mart. Gestos i sons 
simbòlics construeixen una gran acció que s'acosta al happening, però molt 
més p recisa i aclaridora. Aquesta acció havia de desembocar al carrer, entre 
la població. Aquest cop els del Living es llançaven als amplis camins de la 
utopia. Que, d'alera banda, és en els fonaments de les grans religions i de les 
grans revolucions. Però una utopia que roman en els límits i en les formes de 
la transposició teatral. Si com a espectacle Paradise Now té sense cap mena 
de dubtes una originalitat molt especial i explosiva, en allò que fa a les 
intencions-generoses-hi trobem una síntesi de temes culturals que suren 
de fa una dotzena d'anys. Aquests temes s'organitzen en un gran ritual místic, 
en una celebració que dóna unitat est i lísrica als diversos orígens i que intenta 
suprimir les barreres entre l'escenari i la vida. Des de sempre s'ha intentat 
aquesta supressió; fins i tot ho va intentar el naturalisme, en oposició al qual 
Friedrich Nieczsche redescobria, fa un segle, l'origen rima! de la tragèdia. I 
el recurs a l'ascesi sota la forma de la revolució permanent conc i nua en Scho
penhauer, és a dir, la idea d'un intercanvi continuat entre les culcures: una 
idea que ens mena a Gandhi, a les creences iogui més recents i al tantrisme. 
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Des del punc de vista històric, fenòmens com el del Living poden semblar 
poc importants. Però en ranc que símptomes d'aspiracions rebutjades, se 
situen en un primer pla. Fan sencir una veu de les més significatives: 
expressen, en efecte, aquesta voluntat actual, molt viva, d'acabar amb el 
present i entrar en un futur que no esconeix,però que hom voldria dissociar 
del progrés tècnic, disposat a cornar-se a lligar amb unes determinades 
realitats passades que poden cornar a viure i consituir una camí de salvació. 

El teatre de carrer 

Darrerament, Julian Beck ha expressat el seu desig de baixar al carrer. 
Actual mene, aquesta idea escà molc generalitzada en coc el sector de Ja vida 
teatral als Escacs Unies que no busca la professionalització. De vegades, això 
por esdevenir una mena de coartada perquè el professionalisme, fins i cor en 
els seus aspectes més vulgars, sol imposar molces dificultats. Però també, de 
vegades, poc ser una accicud úcil, quan es vincula estretament i amb eficàcia 
amb la lluita política. 

Reprenem una tradició de l'època del New Dea!, algunes iniciatives han 
visc recencmenc la llum en aquesta direcció, però aquest cop independents de 
qualsevol iniciativa pública. 

A San Francisco, la MimeTroupe va fer un seguir d'espectacles en places 
i jardins públics. Es va inspirar moires vegades en les màscares de Ja co111111edia 
detl'arte. A Delano, Califòrnia, el teatre Campesino es va desenvolupar al cos
cac del moviment sindical dels obrers camperols mexicans. Els seus espectacles, 
formats per esquetxos breus, volien concribuir a donar consciència de classe 
als treballadors, coc donant suporta les accions sindicals (aquest cas cambéens 
recorda els ceacres federals i sobrecor el teatre d'agitació dels anys rrenca, del 
qual Tot e1pe.-am l'e1q11en·à de Cliford Odecs concinua senc-ne el model). A 
Minneapolis, el Firehouse Thearre va muntar a l'aire lliure cexcos de Megan 
Terry, \'(loyzeck, Home per home (craslladac al Vietnam del Sud) i ser cexcos 
inèdits de joves autors americans. 

LadireccoraJulie Port man va crear un laboratori del mateix estil a Boston: 
la companyia Om. El seu espectacle més conegut és Pregària budista i va ser 
representar arreu, fins i toc a les esglésies. Tracta de manera realista els 
conflictes racials. 

Diversos grups sem blancs van treballar a Nova York, com per exemple el 
Guc Thearre (Teatre dels budells) de Harlem, format per porco-riquen~s i 
dirigit per Enrique Vargas. 

Final mene hi ha e J Bread and Puppec Theacre (Teatre del pa i dels tirelles) 
de Peter Schumann, un reacre de carrer i de plaça pública. Hi havia uns grans 
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maniquins, la idea dels quals haviasorcicdels ei celles sicilians que feien ceacre 
al barri italià de Nova York. En realitat els ei celles són actors que semblen 
fantasmes perquè es capaven la cara amb màscares i duien una mena de 
llençols i i mi caven els gestos i les entonacions de les marionetes. La paraula 
«pa» significa que oferien als espectadors el pa espiritual: senzill però 
nutritiu. El repercori era sobrecoc fabulós, i era la interpretació de les velles 
faules (pet exemple, les dels germans Grimm) que els donava un to social. 
També representaven temes mítics, evangèlics o llegendaris. Quan es 
mesclaven amb els espectadors, grups i personatges agafaven un aspecte 
al·legòric. S'inspiraven en motius estrictament populars que evocaven en 
termes figuratius i amb entonacions d'esperit vo/kJ1iim/ich. D'aquesta ma
nera la companyia va desenvolupar un nou art popular de la representació. 
D'aquí prové un espectacle que es comunica immediatament i que accepta 
malament els límits habituals de la sala de teatre, ja que prefereix les places, 
els carrers, els prats, els magatzems, en resum qualsevol lloc dramàtic que no 
serveixi únicament per a l'espectacle. 

Aquesta mena de teatre té un poder insospitat de qüestionar-ho coc. I això 
és degut al fet que crea a partir de matrius provades, de les quals n'expandeix 
les possibilitats en el món actual i les renova d'una manera viva. Darrer 
resultat obtingut en el remps, és cambé el primer del gènere que resulta clar 
i positiu. És un punt final: aquell al qual s'arriba coc partint de bases segures 
per cal d'aclarir el món de la faula i dirigir-lo cap a una acció. 

En el seu conjunt, aquests iniciacivesaspiren a la plena llibercacd 'expressió 
ideològica que es vol assolir al marge de qualsevol organització industrial i 
sovint a l'aire lliure. Aquesrs intents són generosos. Però es poc dubtar que 
exerceixin una veritable influència, com no sigui a l'interior del mateix 
ceacre, coc alliberant-lo de tradicions i de costums ofegadors, oferint-li una 
àmplia gamma de possibilitats i, sobrecoc, posant en concacce les formes de 
la cultura i els seus beneficiaris més senzills i que habitualment no hi tenen 
accés. 

Off off Ilroadway 

Hi ha «off ofTBroadway» eres organitzacions, potser rudimentàries, però 
que desentocllen una feina continuada: l'Open Theatre, el Cafe La Mama i el 
Cafe Cino. 

L'Open Theacre (Teatre obert), fundat per Joseph Chaikin (un dels 
principals actors del Living Theacre, però que no va fer l'exili europeu), ha 
aconseguit reunir un conjunt de cexcos reveladors de la situació actual als 
Escacs Unies. McBird de Barbara Garson és un Mache1h reescric a partir del 
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conflicte entre els Kennedy i Johnson. S'hi manifesta la cesi, d'una manera 
més o menys directa, que Johnson va ser l'instigador del complot contra 
Kennedy. La publicació i el muntatge de l'obra, escrita sora la presidència de 
Johnson, van ser colerades. La sàtira és despietada, l'enginy brillam. Diríem 
que és una broma pesada. Però que exerceix una funció precisa, cor i que fins 
ara no s'hagi provat res de concret: l'assassinat ocupa un lloc preeminent en 
la vida política nord-americana. L'autor colpeja sovint just i, coc i que 
s'expressa en cer mes purament polícics,la paròdiarecordaJarry i el seu Ubu. 

L'èxit més gran de Megan Terry va ser Viet-Rock, una comèdia musical 
dramàtica on s'evocava alguns aspectes de la guerra, amb al·lusions directes 
al Vietnam. A la fi de l'obra, la vida recupera els seus drets i triomfa damunt 
la mortaldat. 

Encre cocs els aucots que l'Open ha dona e a conèixer, el que té una obra més 
ambiciosa és Jean-Claude Van Irallie. La seva America Hurrah! reuneix eres 
obres d'un acre. La primera, lnter-view, consisteix en un seguit d'encrevisces 
que fa un expert per llogar personal. A la segona, TV, la intenció és més 
senzilla, coc i que craccada més confusament: la televisió paraliw, el temps 
lliure (de la mateixa manera que en el primer acre, el condicionament 
psicològic operat per la tecnologia paralitza la jornada laboral). Finalment a 
lvlote/, dos clients que necessiten alliberar la seva agressivitat embruten i 
trenquen coc allò que els cau a les mans, en presència de l'hostalera aterrida. 
Es tracta de fantotxes grollers que la civilització moderna converteix en 
instruments cecs dels seus instints i dels seus condicionaments, fins i cot al 
marge de les relacions sexuals. 

Això es e roba també en una comèdia de l'humorista Feiffer, Litt/e ,Wurder 
(Peric assassinat) que no va tenir gaire èxit. En aquesta obra, cambé, la 
violència és buscada per ella mateixa en ranc que substitueix una feblesa 
sexual greu. L'enginy de Feiffer triomfa a cada línia del cexr. Potser les seves 
al·lusions són massa brutals perquè el públic les rebi bé; mentre que, 
lògicament, la comèdia musical Hair (Cabells) va obtenir un gran èxit toc 
proposam la lli berrac coca! en l'amor. 

L'Open Theacre va muntar, també, espectacles en els quals el mim ocupa 
el primer lloc: TheSerpent, també de Van ltallie i iHa1k, una cria d'obres en 
un acre, les principals de les quals són de Brechr. 

El Cafe La Mama i el Cafe Cino presenten un gran nombre de novetats, 
soraformesexperimencals. Ens e r o vuit anys d'acci vi rar, han fet respectivament 
240 i 270 espectacles. 

L'autor més importam que han donat a conèixer és Sam Shepard. Sovint, 
els rexcos més i m portams per al públic es veuen «off Broadway». Va ser al 
Cafe La Mama on es va desenvolupar una nova fórmula de comèdia musical 
que va tenir un gran èxit fins i coc al mateix Broadway, com és ara la revista 
Hair de Jerome Ragni i ]ames Rado, muntada per Tom Horgan. 

Els locals de La Mama i del Cino són grans cafès amb un petit escenari de 
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cabaret per on passen els especcacles més diversos duram un nombre 
indeterminat de vetllades. Els espectadors seuen en taules i fan consumicions. 
Les companyies fan cournées per Amèrica i per Europa. 

D'altra banda, Richard Schechner, direccorde la revista teatral T he Drama 
Review (o TDR) va organitzar un laboratori en el qual treballava un grup 
experimental anomenat The Performance Group. Hi va muntar Dionysu.r in 
'69, una adaptació de Lt.s bacants d'Eurípides que va fer un cerc soroll. Tot 
i que es representava en una sala molcpecica, l'especcaclevadespercar un gran 
interès. Schechner va muntar aleres manifestacions teatrals, properes al 
happening que va anomenar environmenrs . 

Un altre grup, The Playhouse of che Ridiculous (El teatre del ridícul), 
dirigit per Vaccaro cracca cernes polítics de manera sarcàstica. 

Hem de fer nocar que en aquest moviment hi ha grups terapèutics per a 
ex-drogadicces. 

És massa d'hora, l'any l 969, per a jutjar les possibilicatsde desenvolupament 
d'aquests grups. Però és indubtable que el seu creixement can ràpid i la seva 
activi car can intensa poden menar a resultats concrets. 

L'abril de 1969, Kenneth Tynan va muntar Oh, Cakutta! (Un joc de 
paraules francès, ja explotat per Clavis Trouille), basada en textos d'autors 
cèlebres, junrsen unmaceixespeccacle. Cincacrorsi cinc actrius, complecamenr 
nus, rebutgen qualsevol al-lusió i inhibició per descriure les seves relacions 
físiques i psíquiques. Crític i incisiu, Kenneth Tynan va desplegar també una 
gran acrivitat com a conseller literari del Teatre Nacional de Londres, dirigit 
per Laurence Olivier. Amb aquest espectacle, reprèn la seva toral llibertat (tot 
i que la llibertat mai no éssuficienr). Un cop més, es vol arribara una història 
íntima, o més aviat privada, domèstica, de l'esperit humà. És una història 
sovint ignorada, per bé que en realitat és decisiva; coc abordam-la, el teatre 
se si rua a l'avantguarda, amb constància, i adquireix una fisonomia que no es 
pot esborrar. 
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Indústria cultural i raó de ser del teatre 

El món subaltern 

Avui en dia, fins i tor a les classes subalternes, el temps que les ocupacions 
quotidianes deixen lliure, es dedicaamanifesracions que, engran part, entren 
a la categoria de l'espectacle. L'espectacle esrèn cada cop més el seu camp 
d'acció, en detriment d'aleres acci virats: ritus relig iosos, reunions polítiques, 
lectures de premsa. Les activitats de joc tendeixen, també, a desaparèixer. 
Entre les manifestacions espectaculars tenim en compre, per damunt de roc, 
aquelles que fan servir mitjans tècnics de reproducció i que els grups 
dirigents, l'Escat o les grans organitzacions financeres destinen a un consum 
ampli: el cinema i la televisió. 

Al costat de productes culturals destinats a les capes dominants, tenim la 
seva vulgarització. Aquesta -amb les excepcions que no falten mai
responen al propòsit d'una formació ideològica prudent o, més sovint encara, 
d'una d istracció evasiva. D'altra banda, això ha passat des de sempre. Amb 
l'única novetat que, d'acord amb la necessitat de repòs que crea el seu ritme, 
la civilització industrial i tècnica que ha substiruït la civilització agrícola i 
pastoral, ha reemplaçar la participació en les formes religioses per la 
participació en formes d'espectacle, reproduïdes mecànicament, amb un 
poderós efecte sobre els nervis i que proporcionen una gran disrenció física. 

Això no obstant, hi ha alguna cosa que ha traspassar les malles d'aquesta 
xarxa. Al si de les classes subalternes s'ha desplegat una activitat creadora 
autònoma que no ha intentat inserir-se entre les activitats de la cultura 
pròpiament dita, de la cultura superior (i això no d 'una manera expressa, sinó 
com a conseqüència decircumsràncies pràctiques). Acci virat, doncs, lliure de 
les seves intencions i pera ús exclusiu dels grups socials en els quals apareix. 
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En aquest punt, es planteja una qüesció que ha estat àmpliament debaruda 
i sobre la qual hi ha opinions diferents: aquestes formes d'expressió - so
bretot artístiques- ¿viuen en tant que imitació i adaptació de formes 
superiors, o bé constirueixen formes a part, gràcies a les quals el creador 
popular-sovint anònim- intentarespondre a les seves exigències espí riruals 
i a les del grup que representa? 

Agafem, per exemple, una forma típicad'expressió popular,alhora poètica 
i espectacular: el lament fúnebre. ¿Cal veure-hi la imitació d'un antic rieu 
religiós, o bé s'ha elaborat al si de tradicions transmeses a través dels 
mil·lennis> Les dues inspiracions, probablement convergeixen i es confonen. 
No es pot pas negar que sempre hi ha, en la tradició popular, una creativitat 
pròpia dels elements subalterns i d'ús exclusiu dels grups subalterns. La 
supervivència d'aquesta tradició-cada cop més feble- implica l 'existència 
d'un món espiritual diferent. 

És essencial reunir una àmplia documentació sobre aquest tipus d'activitat 
per comprendre les aspiracions i les exigències de les capes subalternes, les 
seves possibilitats, la mesura en la qual cadascú de nosaltres hi està vinculat 
encara o bé se n'ha allunyat. Així podem dirigir un raig de llum sobre la seva 
vida quotidiana; i sobretot sobre aquestes hores en les quals els seus 
pensaments s'allunyen de les preocupacions del treball o del sofriment per 
fer-se preguntes, tot lliurant-se a una recreació d'ordre imaginari, que 
desvetlla les seves facultats i que amplia els seus coneixements. Si es tracta 
d'una recreació sortida de l'exterior, ampliarà els seus coneixements més enllà 
dels límits del seu univers quotidià. Si, per contra, i cada cop passa menys, 
aquesta recreació és fruit d'una recerca personal o, com a mínim, menada en 
la seva pròpia esfera, donarà lloc a un coneixement girat cap a ell mateix, cap 
al jo que es reflecteix. 

El pagès, l'obrer o el menestral sent la necessitat d'omplir el seu temps 
lliure amb una activitat lúdica o fins i tot artística (sabem que en aquests 
ambients, les dues coses són conseqüència una de l'altra) que li permeti 
comunicar-se amb l'interior del seu grup, que el meni a una associació, a una 
comunitat. ¿Quines són les condicions específiques en les quals aquesta 
activitat es desenrotlla? ¿Quines són les característiques del món interior que 
les expressions d'aquesta activitat ens revelen? ¿Quines constants i quines 
aspiracions defineixen> ¿Com se'n desprèn la realitat psicològica, de les 
classes subalternes> 

Abans de res, cal distingir entre ciutat i camp, entre el treball a la fàbrica 
o al taller i el treball al camp: la naruralesa d'aquestes feines,el seu ritme, les 
seves modalitats, l'esforç físic o nerviós que exigeixen són ben diferents. El 
mateix passa amb el lloc de treball, l'horari, l'allorjament i, en conseqüència, 
amb els cosrums socials, les aeri ruds psicològiques, els hàbits, les aspiraciot,s. 
Certament, assistim d'ençà de mol r temps, a una emigració continuada (que 
només interrompen les guerres i els desastres) del camp cap a la ciutat, de la 
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ciutat petita a la capital. Això es deu essencialment a factors econòmics, al fet 
que la ciutat ofereix més recursos o més esperances de millorar la situació. 
Malgrat aquest element torbador, al camp roman una certa estabilitat de 
l'estructura social, dels costums i de l'organització del treball. 

¿Que ens ofereixen avui les formes espectaculars de la t.radició popular? 
Poques vegades arquer i pus reviscuts i renovars de fresc. En la major parr dels 
casos, en veiem els vest igis, el.s enderrocs. De vegades, una reperició mecànica 
que ha oblidar el significar original. En aleres paraules, la tradició popular 
coneix molt difícilment aquella circulació i aquella vi tali rar que caracrerirzen 
la tradició culrivada. I això tor i que sovinr sigui a l'origen d'aquesradarrera. 
Per què? És fàcil d'explicar, si fem arenció a l' es rar psicològic i a les condicions 
espirituals en què viuen, a la nostra societat, les classes subalternes: el 
desenvolupament d'aquesta societat rendeix a destruir rotes les seves formes 
d'expressió aurònomes i, d'alera banda, aconsegueix inhibir qualsevol in ren e 
d'accés a la cultura, erer de renegar de la pròpia classe (na ruralment això no 
es produeix segons les intencions de qui proposa una ideologia, sinó segons 
les relacions de força entre les tendències exisrents). Aquest procés de 
desrrucció de les tradicions populars ha arribar a un punt que se sent la 
necessitar, no només de renovar els arquetipus (segons l'esquema que es fa 
servir a l' Esc i a l 'Orient pel que fa a les danses i els espectacles}, sinó també 
de crear-ne de nous, desvinculats de les antigues estrucrures religioses, 
relacionats amb nous sentiments col·lectius, amb noves emocions, fins i toc 
si el pd1hos que el suscita posseeix una religiosicac indubtable. Ara bé, la 
civilització moderna i el predomini que hi exerceix larècnicarendeixend'una 
manera inexorable a ofegar la floració d'expressions independents; el progrés 
de la condició civil i material es fa en detriment de la personalitat humana. 
Per posar un exemple acrual: la difusió de Ja televisió al camp aporra 
certament beneficis perquè expandeix dererminars coneixements elementals 
i fonamentals; però, al mateix temps, desril·la un desig de mimetisme amb 
l'element superior, amb el qual deforma qualsevol acrivirar original que 
aspiri a reflectir el seu propi esrar i les condicions de vida: així s'esborra la 
personal i tard 'un grup social diferent. 

Així, doncs, per ro res les raons que acabem d'exposar, les zones acrives cada 
cop es redueixen més. Al camp, atès que la iniciariva de progrés parteix de 
les ciurars. I a les ciurars, on les formes lliures d'expressió espectacular, lluny 
de desenvolupar-se, d'evolucionar i d'enriquir-se, es veuen cada cop més 
ofegades per les formes mecàniques, que les absorbeixen a partir del moment 
que es manifesten. Es rendeix a anivellar i a uniformar, pel fet mateix que la 
reproducció permet oferir un gran nombre d'espectacles a un públic mol r 
ampli, mentre que abans, cada representació reclamava els seus artistes, de 
manera que la professió s'havia desenvolupar àmpliament. En les capes 
populars de la ciutat, germinen consranrment remes populars d'espectacle 
(de manera visible, per exemple, gràcies a determinats artistes que es fan 
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portaveus d'aquestes capes o bé gràcies a la mescla de motius, de gèneres); 
l'espectacle reproduït tècnicament els assimila immediatament i els modela 
amb la finalitat de repetir i mulciplicarel seu èxit. Afegim a coc això, costums 
degues a les caraccerísciques de la vida en societat més que no pas a la 
tendència a l'expressió artística, però nascuts en un quadre espectacular: 
l'esport, el ri cu religiós i les seves solemnicars, el desenvolupament d'elements 
del cafè-concert en la revisca, les exhibicions de circ i les sales de ball, els 
residus dels ritus estacionals pagans, la vida política. Toc això forma un 
panorama molrampli, al si del qual es nuen les relacions de la vida nacional: 
també l'espectacle mecanitzat hi poua a cor què vols per assegurar-se l'èxit 
i els beneficis. 

Al camp, les formes tradicionals de l'espectacle testimonien una tendència 
de l'esperit camperol a una visió mítica de les gestes heroiques, a la 
sublimació dels sentiments, als cransporrs de la llegenda. Això no es tradueix 
només pel contigu, dels fers evocats, sinó també per la forma amb què 
s'inscriuen, cant sora l'aspecte figuratiu, com soca l'aspecte de joc, del recitar 
o del cant. El seu treball i el seu contacte directe amb la cerra susciten en el 
pagès una disposició comem plac iva. 

Vegem, percontra,a ciutat, l'obrer i el menestral, sovint relacionats amb 
les capes més humils de la perira burgesia. Fan aparèixer espectacles en els 
quals preval una descripció, de vegades afectuosa, de vegades mordaç, molc 
poc truculenta, de la vida quotidiana. Les representacions segueixen el ritme 
tancat dels treballs i dels dies; exterioritzen el desig de veure'n canviar la 
naturalesa. Es dibuixen tipus, situacions, conflictes que semblen crecs d'un 
relat fer als amics i de seguida dur a l'escenari. Els esquetxos dels espectacles 
de variecacs semblen els sismògrafs més sensibles de l'evolució de les 
condicions de vida. S'hi introdueix coc allò que sorprèn més la imaginació 
dels espectadors del moment. I, si no hi hagués les li mi racions imposades per 
la censura o per l'autocensura, donarien un quadre molc viu de les opinions: 
perquè hi ha pocs artisces que tinguin com el còmic de variecacs l'obligació 
de reflectir els humors del públic; en depèn el seu pa de cada dia. Però, avui 
en dia, noméscrobem aquesramenadedesenvolupamencsenescarfragmencari, 
o en illots cada cop més escadussers: poca cosa n'aflora, cant pesa damunt 
l'esperit, i l'ofega, l'opressió causada per les condicions de treball que 
humilien l'existència de l'home i n'esmussen les facultats. 

Al costar de grups escadussers -els gitanos, per exemple-- que no tenen 
cap mena de preocupació ideològica (sinó supersticiosa) i que viuen guiats 
pels interessos i els instints, renim àmplies capes de població camperola 
orientades cap a la màgia i l'animisme, encara que per fora siguin cristianes. 
Al camp, o bé els espectacles recondueixen la ideologia cristiana cap a 
conceptes essencialment pagans, o bé la interpreten a la llum d'una epopêia 
de contingut poderosament dramàtic i humà (s'assimila sobrecor el relat de 
la vida de Crisc, del qual aparten roc aspeccediví ---com a incomprensible--
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i l'envolten d'una aurèola fabulosa però concretament representable, a la 
manera de les cançons de gesca). En les capes camperoles més evolucionades, 
com passa amb els obre es de les grans ciutats, les concepcions inspirades en 
la Revolució Francesa i en el marxisme i cambé en una doctrina catòlica més 
conscient, semblant a la que s'ha escam pac en els ambients burgesos, ha fec 
un gran fora c. De vegades, aquesces dues tendències es consoliden, de vegades 
es posen d'acord, de vegades coexisteixen, l'una (la catòlica, sobretot) amb 
forma larvada dins l'alera, perquè l'atmosfera social l'afavoreix. En coc cas, 
l'especcacleexpressa la psicologia d'un poble: però una psicologia de vegades 
modelada per la ideologia, de vegades natural, de vegades nascuda d'una 
evolució interior que va pel seu propi camí, al marge de les elaboracions 
culturals. A aquestes eres situacions piscològiques corresponen en els 
espectacles eres tendències perfectament mesclades, de vegades diferents: la 
tendència ideològico-cultural la cendènciaa resituarelscaràccersconscitucius 
d'una població i la que expressa les seves reaccions davant el món i la vida. 
Cal assenyalar, això no obstant, que una exigència comuna guia, en les seves 
diverses expressions, el pensament i la imaginació populars: entre les eres 
tendències de les quals acabem de parlar, la darrera és decerminant i és en nom 
d'una moral que, bona o dolenta, és el fruit més madur de l'experiència 
viscuda. 

En els espectacles de tradició popular hi crobem algunes antonímies 
fonamentals: l'individu i la forma com el modela la natura, des del privilegi 
físic més descarat fins a la humiliació insostenible; les circumstàncies 
històriques en les quals es veu implicat un poble, amb els seus efecces sobre 
aquells que el componen; la força de caràcter i l'habil icacal si d'un grup social. 

En la seva Philo10phie dam Je bo11doir (Filosofia de lligador), el marquès de 
Sade observa sarcàscicament que el progrés moral és ben lluny de coincidir 
amb l'anomenat progrés de les institucions. I cica tribus en les quals els 
coscums són més evolucionacs que a les grans ciucacs d'Occident. En 
substància, i deixant de banda qualsevol paradoxa, la seva pregunta és la 
següent: ¿el progrés de les inscicucions engendra realment un progrés dels 
costums? Doncs bé! La soci era e va en una sola direcció; poder guerrer i con forc 
material, estandardització i difusió dels béns de consum, soca la hegemonia 
de la iniciativa productora. Del ceacre al cinema, del cinema a la celevisió, el 
nombre d'especcadorscreixfins al límicformac per la tocalicacdelsciucadans. 
Però, alhora, cada nova forma s'empobreix i la seva llibertat d'expressió es veu 
reduïda. Allò que és més greu és que, reduint així la participació de 
l'especcador en el procés de creació arcíscica, es redueix la seva possibilitar 
d'influir en l'elaboració de l'espectacle i per cant en la possibilicac de 
desenvolupament de la seva pròpia personalicac gràcies al conjunt de 
confrontacions a les quals els espectacles poden convidar-lo. La televisió 
perpetua i generalitza l'aspiració sempre decebuda a una vida d'elit que no 
serà mai proud'elic, el desig d'assolir una capa superior que, al seu torn, no 
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serà mai prou superior. La immensa difusió de l'espectacle no afavoreix en res 
la seva diferenciació, ni el creixement de les exigències de la demanda. El g use 
mitjà ha baixat de nivell progressivament, el pes de les escructuressocials s'ha 
fet cada cop més pesant, fins i roc per als espectacles de factura prerenciosa. 

El món dominant 

No podem de cap manera desvincular l'accivicac teatral i, en general, la de 
l'espectacle, de la societat on apareix i es desenrotlla. És, doncs, lògic, que 
l'espectacle i el ceacre es plantegin els dilemes i les confusions sovint greus 
que constatem avui en dia. 

Segons el meu parer, el primer problema que la nos era experiència d'aquest 
darrer mig segle ens ha fec veure clar és el següent: les ideologies que ens guien 
i ens sostenen, en nom de determinats principis sacrosants, actuen, per mitjà 
d'aquell que s'erigeix en dipositari, en direccions cocalmenc oposades a les 
que proclamen. La doble consciència ha esdevingut un cacaliczador de 
l'existència humana. D'alera banda, ja en Marx, el terme ideologia tenia un 
valor de mistificació. Els exemples, en aquest sentit, són constants i, en 
alguns aspectes, desconcertants. L'evolució s'ha agreujat pel fet que, d'ençà 
de la darrera guerra, el moviment del pensament s'ha debilitat a poc a poc, 
mentre que l'acumulació de problemes degues a l darrer desenvolupament de 
la tècnica feia més urgent l'exigència d'una orientació concreta. Afegiu-hi la 
facultat d'eludir, que es cultiva a nivell del subconscient (en el millor dels 
casos); gràcies a coc plegat hom respon a preguntes i hom resol problemes 
angoixosos am bel recurs a un llenguatge miscificador,és adir, fenc contraban 
d'un conceptualisme arcaic disfressat amb noves paraules, el paper de les 
quals és fer semblar innovadors uns principis periclitats. 

Cada dos o eres anys rerornem a pseudo-solucions, amb un nominalisme 
desuet. És característica, sora aquest punt de visca, la crida renovada a la 
revolució,queserveix periòdicament per jusrificaralgun canvi personal en les 
classes dominants. El sincretisme només satisfà a aquells que no han 
aprofundit en les fones. Hom li reconeixerà la capacitat de respondre a una 
cerca actualicac, aclarir un judici que sàpiga decantar el cransvesciment, és a 
dir, un judici fenomenològic. Li falca poder per preveure el demà, és adir,per 
formar i posar en marxa una voluntat revolucionària precisa, per poc que 
s'hagi arribar a la revolució. 

Pel que fa a la situació actual del ceacre, ens perdem en una gran confusió 
de termes. Per començar, confonem l'arc pròpiament dic amb la categoria.de 
l'espectacle, que cé coces unes aleres exigències i uns aleres poders. I a més a 
més, hi entaforem la cultura que no cé gran cosa a veure amb la creació 
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artística i espectacular. D'aquí prové una clara desproporció entre el dir i el 
fer, entre l'acumulació de projectes i la rarefacció de coses creades. 

Avui en dia continuem cometent un error que ja va donar resultats 
funestos: el de programar l'art i l'espectacle de la mateixa manera que es 
construeix una màquina d'utilitats ben definides. Heus aquí on menen les 
pesades intervencions de la cultura. Massa sovint, entrebanquen les forces 
naturals, en lloc d'alliberar-les. L'arc i l'espectacle no serveixen per a res. O 
més ben dir, se serveixen a ells mateixos. Poden expressar-se de mil formes, 
compreses aquelles que ens ha indicar el moviment estudiantil, sense que per 
això la revolució i l'acció hi tinguin un pes dererminant, com se sol creure 
d'una manera pueril: aquestes són idees que poden fer bé al públic i a la seva 
consciència, però no influir-lo directament. 

Despullat de confusions verbals, ¿quin és, avui en dia, el vertader 
problema? El de permetre obrar. l això sora dos aspectes: en primer lloc, 
ampliar cada cop més la llibertar i la possibilitat concreta de crear; en segon 
lloc, restablir la comunicació amb l'espectador (i per fer això no bastaambfer 
baixarelsactorsa la sala). Com es poden obtenir aquests resultats? Evidentment 
amb la transformació completa de la societat en el sentit socialista. Això no 
es fa en un dia, encara que aquest dia sigui revolucionari. Esperar que es donin 
totes les condicions, seria una coartada. L'experiència ha demostrat que 
l'espectacle poc prendre part en la transformació de les coses. 

Pel que fa a la societat, el problema és molt ampli i complex. La societat 
s'escapa d'una comprensió directa, sobretot perquè exigeix conèixer uns 
poders que, d'entrada,és molt difícil penetraren el seu funcionament. Un cop 
més, no és que l'espectacle no hi tingui res a veure. Però hi ré a veure d'una 
manera que cé_a veure amb l'expansió de la personalitat humana, amb la seva 
manera d'alliberar-se, de desenvolupar-se. 

D'ençà de la guerra, un nou fet ha vingur a modificar profundament les 
interrelacions de les quals parlem. L'afirmació, i després l'hegemonia, de 
l' «univers tecnològic" que s'ha estès als fets culturals, ha inaugurat aquests 
fenòmens típics que són la cultura de massa i la indústria cultural. De manera 
que ·et rostre de les classes subalternes, que posseïen abans una fisonomia 
pròpia i constiruïen un punt de comparació, també en el terreny de 
l'espectacle, s'esborra a poc a poc i comença a semblar un maniquí que les 
classesdominancsmodeleni uniformi e.zen com volen. De llavors ençà, el món 
de l'espectacle es veu reduït a uòa sola alternativa: o viure de la indústria 
cultural o viure en un aïllament cada cop més anorreador. Segur que, a la 
pràctica, el rigor no és can gran i que les aigües es barregen. Però la casca es 
complica pel fet que hom es dirigeix a un públic d'ara en endavant massa ben 
definit, que ja no té les virtualicacsdel públic popular; una massa amorfa que 
ja no és objecte de l'espectacle, i que està a punt de perdre el poder de ser-ne 
subjecte. 

Perquè el teatre és el fruit de la col·laboració entre diversos elements, i, 
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sobretot, entre diverses personalitats. Tot allò que és teatral viu únicament 
en el moment de la seva exhibició, i de manera irrepetible. El teatre viu del 
contacte amb el seu públic, en virtut d'aquest. En tat cas, resta una 
interpretació. Com a tal, noes pot assimilar ambles altres formesd 'interpretació 
que són la lectura, la concemplació d'un quadre o l'audició d'un fragment de 
música. A més, qualsevol interpretació està vinculada al seu temps, sense 
escapatòria possible. Heus ací la causa que coc espectacle mor amb el seu 
temps, fins i coc si les tècniques actuals de reproducció el transmeten. 

A partir d'aquestes consideracions, ens remuntem a la naturalesa i al 
mateix esperit de l'espectacle. Abans de res, cal considerar-ne dues sèries 
diferents. La primera comprèn l'òpera, el teatre, el ballet, el mNiic-ha/1, el circ 
i el Sing,piel i s'ha forma t en el transcurs dels segles. La segona comprèn el 
cinema i la televisió i és el fruit relativament recent de la civilització 
industrial i tècnica. Sabem que, poc després d'haver escat invencacs, aquests 
dos mitjans es van escampar fins al pum d'esdevenir protagonistes, i van 
ocupar gairebé rot el temps lliure. Recordem, en aquest sentit, que l'afebli
ment de l'esperit religiós ha operat, en aquest segle, una profunda trans
formació: la invasió del temps lliure per l'espectacle i la resposta que aquest 
dóna a les exigències més diverses de l'esperit, sota les formes més diverses. 
Així, els espectacles «primaris», aquells en què la comunicació s'efectua sense 
la barrera d'un instrument exterior, ofereixen avui en dia possibilitats 
d'elaboració i de dialèctica; mentre que, en relació amb aquests, les formes 
«secundàries» (les de més difusió) tenen a càrrec funcions de vulgarització, 
tac filtram les noves experiències. 

L'espectacle de teatre té, doncs, una funció major per exercir, fins i coc si 
la força de les coses en limita la seva difusió (cot i que no ha de renunciar a 
ser el més àmplia possible): inspirar directament o indireccamenc el film o 
l'emissió de televisió. Poc conèixer ales i baixos, com ha passat en el curs de 
la història. Fins i coc pot desaparèixer duram alguns segles: cambé ha passat. 
Però això pesa menys que l'exigència a la qual respon i que és eterna; menys 
pesar que les seves possibilitats, que no tenen límits, com no té límits la 
possibilicac de l'esperit humà de desenvolupar-se. El teacre no consisteix 
únicament en una represencació ben preparada: és una forma de vida, és la 
vida que es revela a si mateixa tot revivim-se en el gest i en la paraula. 

Si, d'ençà de fa més de mig segle, la producció teatral mitjana era vessa un 
període de dubtes i d'incerteses és perquè no ha sabut resoldre el conflicte 
cada cop més agut entre el seu aparell acrual - forma i organització dels 
teatres, sistemes d'empresa, repertoris- que remunta al segle XIX i que és 
concebut per una minoria de la població, i les condicions noves que, sota 
l' empencadel monopoli privat o del monopoli de l'estac, obliguen l'espectacle, 
fins i tot ceacral, a esdevenir un servei prescac a la col·lectivicac sencera. ' 

El monopoli privat, al qual no pot escapar el cinema, en raó dels cascos de 
producció elevats, produeix films que satisfan alhora -és lògic- els seus 
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interessos econòmics i els interessos polítics de les forces financeres de les 
quals és l'expressió. Només se les poc enganyar de cant en cant i dirigir la 
producció cap a aleres final icacs. 

Quan el monopoli és estatal, es poden perseguir finalitats artístiques, que 
seran alhora finalitats polítiques si l'escac és efectivament expressió de la 
col·leccivicac, si és un escac socialista en el qual les final icacs artístiques i les 
finalicacs polítiques coincideixen en cant que finalitats de la col·leccivicac. 
Però, en realitat, una forma escacal d'administració de l'espectacle acaba 
sempre, sota el precexc de realitzar un progrés «autèntic», per caure en mans 
d 'una oligarquia il·liberal i burocràtica que tendirà a servir-se de l'espectacle 
per reforçar el seu poder. L'espectacle no podrà assolir plenament les seves 
metes si no és en una societat comunisca alliberada de qualsevol poder. 

Així doncs, hi ha un munt de limitacions ideològiques que actuen sobre 
el públic. I això no obstant, l'arma que constitueix l'espectacle i que en 
principi es e roba a les mans d'aquells que «tenen la paella pel mànec», poc fer 
moviments inesperats -tombar-se contra aquells que es pensaven que la 
podien fer servir, rebel·lar-se contra la seva pròpia dialèctica- i aleshores 
l'espectacle s'espandeix en llibertat, gràcies, precisament, a l'actitud del 
públic. -

Hi ha contradiccions que es renoven constantment: entre les possibilitats 
de l 'espectacle i el lloc que ocupa en una societat que el fa servir en visca als 
conflictes que cova permanentment; entre la producció artística d'alt nivell 
i la producció mitjana que, d'alera banda, respon amb constància i eficàcia a 
la «demanda» d'espectacles i que exerceix, doncs, un paper històric 
preponderant; entre aquests dos pols i les tradicions populars que passen 
gairebé inobservades,peròquede fec han engendrat i nodrit l'un i l'al crei que 
l'espectacle reproduït tècnicament és a punt de macar. 

Amb coc això, no hem d'oblidar que, coc i les variacions històriques, tot i 
la diversitat de mons, d 'imatges i d 'homes, l'espectacle ce una raó primera, 
un «instint»: parteix d'una clara pulsió biològica. Aquesta, això no obstant, 
només es manifesta soca una forma espectacular si hi traiem l'aspecte 
fisiològic i entrem en l'esfera de la percepció, seguint un moviment que va 
de l'excitació a la simbolització de l'instint de possessió (que, sigui dic de 
passada, no vol dir rapinya). Això només es por desenvolupar en un quadre 
històric, en cant que esdevenimenlc, segons les lleis estructurals que aquest 
quadre comporta, amb els condie anament que en neixen. El llenguatge de 
l 'especcacleroman sempre submís a les fluctuacions de la història immediata, 
a les mutacions constants del llenguatge parlat o gestual que intencaassumir 
i fixar-ne l'esperit. 

A més de les contradiccions que hem examinat, el teatre, en un sentit 
escricce, es debat avui en dia entre les hipòtesis més dispars pel que fa a allò 
que caldria fer davant del seu destinatari, el públic. Un públic que, en teoria, 
poc ser universal però que, de debò, ja no és el «gran públic» i que cada cop 
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minva més. Les classes burgeses tendeixen a fugir dels agents declarats de 
persuasió. Poc el teatre arribar al proletariat? Com? A l'Oest és impossible fer 
experiències concretes. A l 'Esc es fa una aproximació però és impossible fer 
l'assalt amb el rostre descobert. El perill més gran seria confinar-se a un 
públic ja convençut d'allò que se li mostra a l'escenari, fins i coc si se li mostra 
en uns termes aparentment desconcertants. Aquests són problemes difícils de 
resoldre, com solen ser, d'altra banda, cocs els problemes de la vida en societat. 
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APÈNDIXS 





El teatre basc 
per Patrizio Urquiw 

Conforme a una tendència a fer genecali czacions rotundes, que suposa 
incrínsecamenc una sèrie de prejudicis, com ara negar l'existència d'allò que 
es desconeix-o s'odia-, es e roba força difosa la creença que la llengua basca 
escà mancada de liceracura, o que només té liceracuraoral. A més, si a aquestes 
idees errònies afegim que aquells que la coneixen molc sovinc l'han expurgada 
i arraconada per motius polítics, religiosos o morals, haurem de concloure 
que la literatura basca és poc coneguda - i malament-, fins i coc encre els 
mareixos bascos (llevat del fenomen del bercsolarisme), i, dins de la liceracura, 
el ceacre en general és desconegut per a molts. Les causes poden ésser-ne 
múltiples, però és evident que els prejudicis de cercs prohoms de Ja cultura 
hi han tingut quelcom a veure. 

Com a mostra del que diem, citarem aquestes paraules de J. de Urquijo' 
referents a les farses i pasrorals sulerines: «El teatre suletí es troba en 
l'accualicac circumscric (i és probable que sempre hagi escar així) a una 
minúscula partd'Euskalerria: precisament aquella que menys ha sabut servar 
els caràcters típics del poble basc. Hi ha, per tanc, morius seriosos per no 
considerar el teatre popular de què parlem com una institució netament 
basca. D'alera parc, les pasrorals estan escrites en un basc can decestable que, 
de moles dels seus paràgrafs, es podria dir el que Azkue va afirmar d'alguns 
catecismes bascos: "No cal traduir-los, perquè són traducció de si mateixos". 
Aquestes són les raons que fins ara no hàgim publicat en aquesta revisca cap 
de les peces del repertori suletí, la qual cosa no vol dic que no pugui trobar-
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s'hi, com en qualsevol escrit en basc, per dolent que sigui , quelcom digne 
d'estudi [ ... ). Canico et Beltchitine, està, d'altra part, desenvolupat en un 
llenguatge ran lliure i groller, que la seva representació a qualsevol poble de 
Bizkaia, Guipuzkoa o Lapurdi provocaria protestes unànimes i sorolloses». 

Aquests prejudicis puritans han estar una de les causes que el rearre 
popular basc sigui desconegut o deficientment conegur, i que els desigs 
expressats pel gran folklorista, etnòleg i savi F. Michel', el 185 7- « ... només 
em queda per expressar un desig, i és que el rearre basc, ja disminuït per 
pèrdues irreparables, sigui publicar aviat, amb la traducció i les nores 
corresponents, per un home familiaritzar amb obres anàlogues, llegades per 
l'edat mitjana»-, s'hagin acomplert només en part, ja que la col·lecció de 
pastorals iniciada per]. Vinsonl, el 1891, només va publicar el número l, i 
les farses publicades per G. Aresri\ Tx. Peillen\ l. Mozos6 i, P. Urkizu7 

només representen una part del repertori. Com a indicadord'aixòqueafirmo, 
heus ací una sèrie d'obres del segle XVIII encara inèdites. Pastorals:j11anade 
A,·co, Santa Elisabet, Edipo, jean de Pa,·ÍJ, Rica.-do Sin Miedo, San EmtaqTLio, 
Cloz,iJ, El hijo pródigo, Ab.·aha111, San Martín, Godofredo de B011illon. Farses 
xarivàriques: Petitjean ySebadina, Bala y Vilota,J11anik Hobey Arlaita ... Tots 
aquests manuscrits es troben guardats a la Biblioteca Nacional de París 
(Fonds Celtes et Basques), a les municipals de Bordeus i Baiona, i al Museu 
Basc de Baiona, esperant ésser editades. Hi ha diverses còpies de cada títol, 
que contenen moires variants, i de vegades és difícil saber quina és la més 
antiga. 

Una de les primeres descripcions referides a les pastorals, va llegar-nos-la 
\Y/. von H umboldt8 , en el diari del seu v iarge al País Basc, durant la primavera 
de 180 l, que citem tot seguit, pel seu gran interès: «La Soule és l'únic lloc 
on encara es representen continuadament peces de teatre basques. Aquí se les 
anomena Pasrorales, però no són sempre èglogues, sinó molt més pròpiament 
preteses accions d'Estat, en què apareixen en escena reis i emperadors. Les 
Gestes de Roland, especialment, sovint hi acompleixen un gran paper. Els 
actors són joves d'ambdós sexes, que majoriràriament no saben llegir; els 
instrueixen persones, anomenades imtit11te1m de1 ac1e11rs de1 paI1orale1, però que 
habitualment són també vilatans. L'instructor és també, segons genuí 
costum clàssic, la majoria de les vegades l'autor de la peça. La representació 
es realitza a cel obert, a Mauleon, el cap del districte, normalment a la plaça 
del passeig de la ciutat, ombrejat per alts til·lers; la dicció n'és en part 
cantada, en part recitada; l'entrada és gratuïta, els forasters, envers els quals 
els suletins són en general molt atents, hi ocupen els primers llocs. Tampoc 
no hi és rara la versificació improvisada sobre qualsevol objecte donat». 

Dosseglesdesprés, la descripció segueixsent-ne vàlida en la part fonamental. 
Els remes -aquelles accions d'Estat- evidentment han evolucionat, però 
l'estructura se'n conserva intacta, i entre les diverses classificacions dels 
assumptes cal destacar la de G. Hérelle9

, que és la següent: a) cicle de l'Antic 
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Testament; b) cicles del Nou Testament i de l'Església primitiva; c) cicle 
hagiogràfic; d) cicle de l'antiguitat profana; e) cicle de les cançons de gesta; 
f) cicle de les novel·les de cavalleries, i g) cicle d'històries llegendàries. A 
aquesta classificació caldria afegir el que seria l'aparcat h), que correspondria 
a la història del Pafs Basc. 

Un dels problemes més discutits ha estat el de l'origen de les pastorals, 
que alhora és similar al de la famosa diatriba sobre els orígens del teatre 
medieval, entre els partidaris de la cesi folklòrica i els de la resi litúrgica. J .A. 
Chaho10

, F. Michel",J. Vinson12, \V/. Webster13, A. Léon'◄, G. Hérelle15 i ] . 
Casenave16 són els crítics més destacat que han tractat el tema, i els punts de 
visca dels quals han estat exposats amb nitidesa, fonamentalment per J. 
Haritschelhar17• Tot i que no s'hi poden negar certes traces originals, és 
evident que les pastorals no són particularitat dels bascos. Els catalans, els 
bearnesos, els bretons, han tingut també drames populars molt semblants, i 
tot i que hi ha certes concomitàncies amb el teatre grec i llatí, com diu G. 
Hérelle: «( ... } el fet innegable és que les pastorals suletines són autèntics 
misteris; que els textos d'aquestes peces presenten tots els caràcters dels 
drames francesos d'aquest nom; que l'escenari sobre el qual es representa 
reprodueix de manera simplificada les disposicions de l'escenari medieval; 
que les convencions escèniques, els jocs d'escena, l'acció i el reservat dels 
acrors recorda, pet una infinitat de detalls, allò que es feia en un teatre de 
l'edat mitjana; en fi, que tota la dramatúrgia i tota la posada en escena del 
teatre rural s'assembla extraordinàriament a la dramatúrgia i a la posada en 
escena del teatre rural de Briançon, el segle XV i el XVI». 

Sobre les farses suletines, considerades per P. Lafitte18 com a caricatures 
de les pastorals i d'un valor lingüístic superior, ja n'hem parlat extensament 
en un assaig 19 , per la qual cosa passarem a analitzar el teatre basc peninsular. 
Abans, però, d'entrar en el tema volem remarcar que el teatre popular suletí 
és una de les escasses relíquies que queden del gran teatre medieval, que va 
assolir el seu punt més àlgid i la més gran perfecció en el Renaixement. Els 
dramaturgs suletins, fin i tot si imiten els models veïns, no els copien 
servilment, ja que, obligats a trobar els equivalents autòctons, a reemplaçar 
els escenaris costosos per al eres de més senzills, a utilitzar una llengua que duu 
implícita una originalitat i un ritme distints, creen un autèntic treball 
original, un producte ple d 'inventiva, on es respira el geni popular amb la seva 
energia ingènua i els contrastos bigarrats que sempre acompanyen la infància 
de l'arc, en suma, un fenomen teatral enginyós i divers. 

Hem de convenir també amb A. Garamendi20 que hi ha molta feina a fer, 
amb referència al teatre suletí, com ara estudiar-ne l'economia, la sociologia, 
l'antropologia social i, sobretot, que «és urgent una casca crítica textual que 
en fixi correctament les relacions genètiques entre els manuscrits, la 
identificació -quan sigui possible- dels autors i refonedors, les pautes 
tipogràfiques més adequades per a l'edició dels cexcos, ecc. [i que} només a 
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partir d'allí se'n podrà procedir a l'estudi des d'altres pums de vista•. 
Per bé que l'existència de teatre al País Basc peninsular al segle XVJ és 

tese i ficada per historiadors com Lope de Isasci (1615), tampoc no en trobem 
textos fins a mitjan segle XVIII. 

Pedro Ignacio de Barrucia (1682-1759) sembla ésser l'autor de l'Acta para 
la Nocheb11ena, si no es demostra el contrari, ja que el manuscrit de l'obra en 
duu la signatura, és a dir, la del secretari de Mondragon. 

Aquesta obra, entre aleres raons per t ractar-se del primer cexc de ceacre 
editat, ha escac estudiada amb deteniment, ja que podem considerar l'estudi 
col·lectiu real i czac pels investigadors J. Lakarra21

, J. Kortazar, J.M. Lekuona 
i aleres un model de col·laboració, en què es plantegen diversos aspectes de 
l'obra amb lucidesa i profunditat. 

J. Lakarra intenta emmarcar la peça en el ceacre religiós romànic, basam
se en l'estudi del cicle de Nadal, la versificació, el didaccisme, la comicitat 
dels diables, el tópos dels personatges, etc. J. Korcazar, alhora, analitza 
literàriament l'obra, l'escenografia, l'estructura, l'espai, el temps, l'acció, els 
diàlegs, els personatges, el cor, els elements musicals, la mètrica, els 
erderismes i les fones. J.M. Lekuona assenyala la importància de la liceracura 
popular en l'origen de l'obra de P.I. Barrucia, com també la seva habilitat 
versificadora i tècnica polimètrica. 

Només ens queda desitjar que d'aleres obres inèdites del segle XV!Il 
tinguin la mateixa sort. 

Francisco J avie r de Munibe, comte de Peñaflorida (1729-1785), és un dels 
il·lustrats bascos més importants del segle XVIII. Partidari de la nova filosofia 
i de la física experimental (Car/as Chriticas, 1758), i fundador de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País(l 765), la final i cat de la qual era de 
«conrear la inclinació i el gust de la Nació Basca envers les Ciències, Belles 
Arts, corregir i polir els costums i desterrar l'oci i la ignorància i les seves 
funestes conseqüències•, per a la consecució dels seus objectius considerava 
el ceatre com una de les armes més importants. Percant, va escriure dues obres 
en èuscar: Gabon Sariac (1762), que segons]. Lakarra no s'hauria de comptar 
com a obra de ceacre, i El Borracho 811rlado, ópe,a cómica en castellana y bascuence 
(1764). Va traduir i adaptar aleres obres com El Camaval, El Mariscal en s,; 

fyag11a, LA Ter111lia, Pa1el11n, Anita, Los Pedantei, i va morir quan escrivia LA 
Paz i altres divertiments per als joves estudiants del Reial Seminari de 
Bergara, que havia fundat el 1776. L'afecció ceacral d'aquest gran il·lustrat 
guipuscoà era extraordinària, i podem saludar-lo com el pare de l'òpera 
còmica basca, com també l'iniciador modern i animador del gènere teatral al 
País Basc peninsular. 

Toc i que podem considerar que hi ha representacions teatrals a la fi del 
segle XVIII i toc al llarg del XIX, caldrà esperar la Segona Guerra Carlina:_ 
l'any 1876 exactament- per trobar-nos un autor donostiarra, Marcelino 
Soroa, considerat el pare del nou teatre basc, i la seva obra lriyarena, que va 
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estrenar a l'exili (Ciboure). En aquella representació, hi havia també un altre 
jove donostiarra Toríbio Alzaga (1861-1941), que esdevindrà la figura 
central sobre la qual girarà roca l'accivicac teatral durant la fi de segle i el 
primer cerç del XX, sobrecoc a partir del moment que fou elegi e director de 
l'Escola de la Llengua i Declamació Èuscara, el 1915, per I'Ajuncamenc de 
Sane Sebastià. 

El 1912, I'accivicac teatral ja s'havia estès per coca la província de 
Guipúscoa, de manera que Gregorio Múgica, director de la revisca 
Euska/erriaren Aide (Pel País Basc), comptabilitza per a aquest any la 
representació de més de seixanta-dues obres diferents. La seva revisca crearà 
una secció de cexcos teatrals denominada «Izarra» on publiquen au cors com 
Alzaga, Mujika, Núñez, Amundarain, Arracibel... 

Imitam la ciucacdonosciarra i les seves activitats teatrals en basc, va sorgir 
cambéa la fi de segle, a laciucac de Bilbao, de la mà de R.M. Azkue i S. Arana 
Goiri -que concedia al Teatre Nacional Basc un paper molc important en 
el ressorgir de l'esperit nacionalista-, una sèrie d'autors teatrals com 
Ortuzar, Lacxa, Eleizalde, Soca i Lauaxeca, les obres dels quals es van difondre 
per coca la província. 

Durant el període de la República, el ceacre basc va cenir un apogeu 
extraordinari: es van crear grups teatrals a gairebé cocs els pobles de 
Guipúscoa i Biscaia i es van organi czar festivals com el del E,,sko Antzerti Eg1111a 
(Dia del Teatre Basc)(del 1934 al 1936), en què van participar més de crema 
grups reacrals. La producció de cexcos teatrals, en relació amb aleres gèneres 
literaris, era la més abundosa, ja que se'n van escriure més de cinc-cencesobres 
i se'n van traduir i representat d'au cors com Sòfoclcs, Molière, Shakespeare, 
Scocc, Yeacs, Pearse i Maecerlinck, encre d'aleres. 

També es va crear en aquest període una revisca especialitzada titulada 
Antzerti (Teacre),que, dirigida per A. l.abayen, va arribar al número 54, i que, 
al costat de notícies d'àmbit internacional, indicava la macxa dels diversos 
grups bascos,elsseus èxits i els seus fracassos, i també lesdiversesconvocacòries 
de festivals i premis de ceacre. 

Com en moles aleres àmbits de la vida cultural, la guerra va comportar la 
gran ruptura de coces les esperances que s'havien forjat durant aquell període 
can vibrant de la preguerra, i malgrat que fins i coc a la presó els capci us bascos 
continuaven mantenim les seves secretes afeccions teatrals, caldrà esperar 
l'any 1950 perquè es publiqui al País Basc peninsular la primera peça de la 
poscguerra,Aukeraren maukeraazkenea11 okerra, de mans de M.D. Agirre, a la 
revisca Ega11. Aquí serà precisament on, durant moles anys de la postguerra, 
es mantindrà viva la flama del teatre, que, tanmateix, s'anirà apagam 
progressivament, ja que la producció de textos fins a hores d'ara excedeix 
escassament el centenar. El seu paper propagandístic serà assumit pels 
mitjans de comunicació, ràdio, premsa i televisió, i com a gènere literari 
haurà de cedir el lloc d'honor a la narrativa i al bertsolarisme. 

361 



Al marge del suport escrit, però, la vida de l'espectacle ha estat molt rica, 
sobretot pel que fa al teatre de carrer, de cabaret i d'escola, i se n'han creat 
nombrosos festivals -Gasteiz (Vitòria), Donostia (Sant Sebastià), Azpeitia, 
Hazparne, Ei bar, Errenderia, Santurtzi ... -, que, amb més o menys fortuna, 
intenten canalitzar la dinàmica dels múltiples grups teatrals, molts d'elJs de 
vida molt efímera i que funcionen, sobrecor, gràcies a la progressivademanda 
cultural i rea eral dels municipis; podríem dir que, en general, les institucions 
són gairebé l'únic mecenes de l'activitat teatral, que és coneguda per molts 
-ironia del destí- només per les referències que se'n donen per televisió. 

Pel que fa als assaigs i els estudis sobre l'art tearral basc, cal reconèixer que 
són escadussers, malgrar que hi ha alguns números monogràfics de revistes 
i volums on es reculJen diversos treballs d'especialistes, com els dirigies per 
J.M. Torrealday21, P. Bidart23, J. Harirschelhar24, i els escudis més globals 
com els que han realitzat A. Labayen", I. Mozos16 i P. Urkizu1'. 

Al marge de la crícica teacral esporàdica que apareix a la premsa diària i a 
les revistes, mereixen ésser assenyalats els assaigs d'A. Garamendi18 i de M. 
Amza29, que intenten enfocar des de perspectives ben diferents, per no dir 
diametralment oposades, d'una banda la necessitat de l'escudi de teatre 
folklòric ja mort (sic), des d'una visió de rendència universitària, i de l'alera, 
l'anàlisi i aplicació de les formes rearrals rradicionals en un «nou rearre 
políric», com por considerar-se el que realitzen autors com G. Aresri o B. 
Arxaga i representat per grups ja extingí rs, com lntxixu o Cómicos de la 
Legua, i que podria sintetitzar-se en la fórmula de l'avantguardisme popular. 
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Glossa del teatre gallec fins al començament 
dels anys setanta 

per Francisco Piltado May/Jr 

Des de sempre, els esforçosencaminatsacrear i consolidar un teatre gallec, 
van ser realitzats o duts a terme pels homes més lúcids i compromesos amb 
la causa de la dignificació social i política de Galícia. En el cas gallec, com en 
el cas concret d'altres nacions europees, teatre i nacionalisme recorren 
idèntics o similars camins. Per tant, els diferents intents que, amb més o 
menys fortuna, es van dur a terme per crear una dramatúrgia gallega pròpia, 
van ser sempre paral-lels als intents de creació d'una consciència nacional. 

No pot estranyar, doncs, que els primers impulsos de la realitat teatral 
gallega siguin obra d'homes i dones vinculats a grups polítics de caràcter 
autòcton: Rexionalismo, lrmandades da Fala, Part i do Galeguista i moviments 
nacionalistes en general. 

En aquest sentit, fer una glossa dels primers anys del teatre gallec seria tant 
com glossar les aventures i desventures del nacionalisme gallec en les diverses 
variants. Però, ateses les característiques d'aquest t reball, de presentació 
purament informativa, ens limitarem a ressenyar els moments, els aspectes 
i els fets més significatius de la breu però intensa història del teatre gallec. 

El primer text imprès del teatre gallec és A Casamenteira, sainet escrit 
«currente calamo• segons l'expressió del mateix autor, Antonio Bieito 
Fandifio. 

L'obra va ser escrita per Fandifio l'any 1812, quan era a la presó, per raons 
polítiques, a Santiago de Compostela, i va ser publicada l'any 1849 gràcies 
a la intervenció d'un amic, un cop ja mort l'autor. 

El fet que cap text no fos publicat abans no significa que no hi hagués cap 
activitat teatral a Galícia. En tenim algunes referències, certament escasses, 
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de l'existència de manifestacions teatrals durant l'edat mitjana i fins i tot, ja 
més recentment, al començament del segle passat, durant la guerra contra els 
francesos. 

En aquest darrer període, per exemple, es potencia, a diferents pobles i 
viles de Galícia, un determinat teatre purament «didàctic» i amb pretensions 
moraJl'tzants (circumstancialment servi e en llengua gallega) perquè alerti el 
poble gallec dels riscs de cota mena que comporta la presència de l'exèrcit 
napoleònic. 

En aquest moment concret, el que interessa de veritar és que la gent gallega 
encengui perfectament el missatge que se li vol trasmetre; cal que els accors 
circumstancials que surten a escena, diguin el seu discurs, igualment 
circumstancial, en la llengua que parlen diàriament els (sens dubre) sorpre• 
sos espectadors. 

Un cop derrocat Napoleó, es corna a la «normalitat», i les manifestacions 
dramàtiques en llengua gallega difkilment es poden ja materialitzar. 

Evidentment, ateses les especials característiques d'aquell teatre, no es 
conserva cap document escrit i l'única font que resta de l'existència d'aquella 
activitat, es troba en petits testimonis i publicacions de l'època. 

Molc més concreta sembla l'activitat del Cura de Fruime, don Diego 
CernadasdeCastro ( 1698-1777), que va escriure algunes peces amb pretensió 
educativa, en !esquals, ocasionalment, alguns personatges parlaven en gallec. 

També se li suposa afició teatral a Xosé Cocnide (1734-1803) que a la 
darreria del segle XVII va fer construir un petit teatre a Sada (la Corunya) en 
el qual es representaven obres en gallec, algunes, potser de la seva pròpia 
autoria. 

Prova d'aquesta acrivicac, més o inenys esporàdica, encara que cerca, és la 
peça original del llicenciat Gabriel Feixó de Araúxo: EnrreméJ famoso sob,~ a 
pesca no rio Miñodatada l'any 1671 i recuperada per FemínBouza Brei (1901· 
1973) de la Biblioteca Nacional de Madrid per ser publicada a les edicions 
Monterrey, l'any 1953. 

Des de l'any 1849, data de la publicació d'A Casamenrei,-a fins l'any 1882 
--és a dir amb un parèntesi de 33 anys- en què es va publicar A fante do 
X11ramen10 de Francisco Maria de la Iglésia (1827-1897) no hi ha activitat 
editorial relacionada amb el teatce, tampoc hi ha constància de cap activitat 
escènica concreta. 

En aquesta època, el proragonisme de Ja lírica a Galícia és absolut. «El 
romanticisme -diu Carballo Calero- va fer possible el renaixement de la 
poesia gallega contemporània. D'una banda, el seu interès per coc allò 
tradicional, impulsa els escripcors cap als temes d'inspiració gallega. I que 
menys que arribar a la conclusió que els temes d'inspiració galaica havien de 
ser tractats en gallec [ ... ]. D'aquesta manera el romanticisme •-<Onti~ua 
dient el professor Carballo Calero-, com a Provença o a Catalunya, va ésser 
l'impulsor decisiu que va desvetllar la consciència gallega, representada pels 
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seus escripcors, i va fer possible la consolidació d'una nova liceracura ... » 
En realicac, el ceacre d'aquell cemps, a l'àrea peninsular, era un fenomen 

puramenc burgès; a Galícia no cenia cap audiència. 
Però, d'alera banda, cal remarcar que la pressió cencralisca, per dir-ho 

d'alguna manera, no afavoria les manifescacions dramàciques que no fossin 
servides exclusivamenc en la llengua de l'Imperi. 

El Reglamenc de ceacre de 1801 preveia que: «No podían represencarse 
piezas que no fueran en idioma cascellano y accuadas por accores y accrices 
nacionales». 

J a abans, una Reial Ordre del desembre de 1799 escablia que: «En ningún 
ceacro de Españase podran represencar cancar ni baylar, piezas que no sean en 
idioma cascellano y accuadas por accores y accrices nacionales o nacuralizados 
en escos Reinos». 

L¡,. reina Isabel II, un any abans del seu descronamenc, signà una ordre que 
diu: «Bolecin Oficial del 29 de Enero de 1867, número 244. Por el Excmo. 
Sr. Miniscro de la Gobernación se me ha comunicado con fecha 15 del accual 
la Real Orden siguience: 

»En visca de la comunicación pasada a esce Miniscerio por el Censor 
incerino de ceacros del rei no con fecha 4 del corrience, en la que se hace nocar 
el gran número de producciones dramaticas que se presencan a la Censura 
escricas en los diferences dialeccos, y considerando que esta novedad ha de 
concribuir forzosamence a fomencat el espíricu aucóccono de las mismas 
descruyendo el medio mas eficaz para que se generalice el uso de la lengua 
nacional: la Reina (Q.D.G.) ha cenido a bien disponec que en adelance no se 
admican a la Censura obras dramacicas que escén exclusivamence escricas en 
cualquiera de los dialeccos de las provincias de España» . 

Doncs bé, menccescanc, i malgrac el que hem dic abans, a Galícia, caldria 
remarcar els elemencs, que els podríem dir «paraceacrals», i que ce nen cabuda 
dins l'obra dels poeces de l'Àlbum de la Caritat (1862). Per exemple, els 
«diàlegs• de Vicence T urnes; As al111aJ novas, de Anconio Camino, o en El 
Pleiteante, de Xan Gómez del Ferro!. 

Abunden cambé els monòlegs lírics de cerca ceacralicat en Alberce Camino 
(1820-1861), Marcial Valladares (1821-1903) i, nacuralmenc, a l'obra de 
Rosalia de Castro (1837-1885) hi ha una teatralitat implícica, que dóna lloc 
a un munc d'especcacles basars en alguns dels seus poemes més populars. 

Leandro Carré Alvarellos (1888-1976) va recollir documencació inèdita 
d'Uxio Carré (1859- 1932), el seu pare, i ens parla dins d'alguns dels seus 
treballs d'unes breus peces patriòtiques bilingües, que la premsa de l'època 
ressenya com a cepresencades. 

Però, amb coc, el fec vericablemenc significatiu d'aquests anys, el que 
podria marcar el començamenc d'una nova dramatúrgia, és l'estrena en el 
Liceu Brigancino de la Corunya, la nit del 13 d'agost de 1882, del primer 
«drama en dialecce gallec» (segons la definició del mateix autor) A Fonte do 
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Xura111en10, de Francisco Maria de la Iglésia y Gonzalez, iniciador del teatre 
líric gallec amb peces com: Gal/egos¡ A nosa terra.' o Os drtabroscotesdues amb 
música de Pascual Veiga, autor de l'himne gallec. 

D'un treball publicat per Gumersindo Placer, dins el número 30 de la 
revista Grial, donem, com a significativa, la cita següent: «Al llarg de la seva 
polifacètica tasca, Francisco Maria de la Iglésia s'adonava que dins d'aquell 
renai(ement literari, en què li va tocar viure, mancava el teatre i que ningú, 
durant aquell temps, s'abocava per les bambolines parlant gallec i va decidir 
fer quelcom. La gènesi de l'obra fou lenta i es pot considerar com a filla de la 
necessitat. El gènere dramàtic en gallec mai no es cultivarà i ell en fou el 
pioner.» 

La prova que la peça es pot considerar «filla de la necessitat » com deia 
Gumersindo Placer, són aquests versos del mateix Francisco Maria: 

A Fonte do Xuramento 
tecinna só pra animar 
a cantes saben trovar 
con esco ao meu supenor~ 
mais anque ela fora pior 
proba dera a mais de catre 
que é dina de ir ó Teatre 
a lingua do noso amor. 

La font del jurament 
teixida sols per animar 
a quants saben trobar 
amb això al meu superior; 
però, encara que fóra pitjor 
provarà a més de quatre 
que és digna d'anar a Teatre 
la llengua del nostre amor. 

Creiem que amb A Ponte ® Xura111enl0 neix el que podríem denominar 
«una consciència del drama», és a dir, la necessitat d'escriure i crear una 
dramatúrgia gallega. 

Possiblement és en aquesta mateixa línea d'aprofundir en la necessitat a 
què abans feiemreferència,on neixeldrama¡ Filla ... .' (Filla ... .' JdeGaloSalinas 
(18n-l 926) publicat l'any 1892 i estrenat uns anys abans, l'any 1884, en 
l'Orfeón Centro Galege de Buenos Aires. 

I quan citem Galo Salinas és obligat fer una referència a l'Escola Rexional 
de Declamación (la Corunya, 1903) fundada per l'actor Eduardo Sanchez 
Miño i presidida per l'autor de¡ Filla ... .' 

Aquesta escola, de vida curta, estrena a més del drama¡ Filla .. ,.', tres peces 
de Lugris Freire (1863-1904) i un monòleg d'Evaristo Martelo Pauman 
(1853-1928), i és, sense cap dubte, el primer intent seriós que es va fer a 
Galícia per assentar les bases d'un teatre pròpiament gallec, creant una 
companyia de repertori estable que pugués donar sortida a la producció 
dramàtica. 

Galo Salinas és l'autor també del primer treball teòric referit al teatre 
gallec. La seva Me111oria acerra de la dra111àtica gallega, caNJas de su poco desarrollo 
e influencia que en el 111i.r1110 puede ejercer el Regionalis1110, encara que és un treball 
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d'escassa encirat, apunca, encre aleres encerrs, la necessitat -avui urgenc
de crear a Galícia un cencre dedicat a la formació d'actors. 

Un altre home, vinculat de certa manera, a l'Escola Rexionalde Declama
ción, és Ma nue lLugr is Freire,aucor, en tred 'al tres,de A Ponte, pri merdrama ga
llec en prosa, que es va estrenar al Teatro Principal de la Corunya, l'any 1903. 

Els anys encre la desaparició de l'Escola Rexional i la creació de les 
Irmandades da Pala (1916), són anys d'escassa activitat teatral. 

Durancaquest període de temps, el protagonisme està a mans d'agrupacions 
de caràcter folklòric, com és el cas de la Coral Toxos i Proles (1914) que, 
circumstancialment, estrena, encre d'altres, algun «parrafeo» d'Uxio Charlón 
(1889-1930) i Manuel Sanchez Hermida (1888-1940), autors d'un feix de 
peces escrites en col·laboració i que ells mateixos incerpretaven. 

Posteriormenc, aleres corals com ara Cancigas da Terra (1916), Ruada 
(1919) i Cancigas e Agarimos (1921) estrenaran, entre d'aleres, obres de Galo 
Salinas, LeandroCarré, Nande Allariz( 1875-1927)iXavier Prada «Lameiro• 
(1874-1942). 

En aquest període rambé s'estrenen obres d'alguns escriptors amb cerca 
encitat dins del teatre gallec, com és el cas de Xesus SanLuis Romero (1872-
1966), autor d'O Fidalgo. Duram molrs anys la peça més represencada del 
teatre gallec va ser O Chu/ón, curiosa comèdia de cosrums dels autors Manuel 
Comellas Coimbra (1853-1925) i Xesus Rodríguez López (1859-1917). 

Però amb la creació de les lrmandades da Pala, encrem ja dins d'una etapa 
decisiva i d'obligada referència a la història del teatre gallec. 

Des d'aquest moment, el teatre deixa de tenir un caràcter esporàdic per a 
convertir-se en quelcom més sistemàtic. El teatre, en definitiva, deixa de ser 
un passatemps per a convertir-se en una arma reivindicativa, política. 

Efectivament, a l'època de les lrmandades, el teatre era el mitjà de 
dignificació lingüística, d'incorporació de la vella parlacol-loquial i camperola 
a les classes mitjanes per la via del senciment, de la cesi social o, fins i tot, de 
l'apologia. 

De la importància que lagentdeceacrevaconcediral teatre, en parlen unes 
quantes dades: la creació a la Corunya del Conservatório Nazonal de Arte 
Galega i el renaixement de la literatura dramàtica a través d'autors com ara 
Antón Vilar Ponte (1881-1936); Ramón Cabanillas (1876-1959); Leandro 
Carré; Charlón e Hermida; Vicente Risco (1884-1963), autor d'una singular 
peça de tall simbòlic --0 bufón d'el Rei-, que va ésser premiada a la Festa da 
Lingua, celebrada aSantiagode Composcela, l'any 1926; Xaime Quintanilla 
(1898-1936); Alfonso Rodríguez Castelao (1886-1950), autor d'Os ve/Jos 
nondeben de namorarse, que sense cap mena de dubte, és la peça més represen
tada al teatre gallec; Gonzalo López Abente (1878-1963), i Armando 
Cotarelo Velledor (1879-1950), autor d'una sèrie d'obres molt elaborades, 
pel que fa a l'arquitectura teatral, entre les quals trobem Mourenza, un sin
gular drama d'ambient mariner. 
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En aquest temps, seria estrany trobar un escripcor que no hagués estre
nat cap obra, ja que, com hem dic abans, es pensava que el teatre era 
un mitjà adequat de conscienciació lingüística i polícica. D'Antón Vilar 
Ponte, gran animador de coc aquest moviment, hi ha precisament d'un atticle 
que duu el significatiu títol de: Sobre el gran medio de galleg11i?,ación que mpo
ne el teatro. 

El 22 à'abril de 1919, és una data imporcanten la història del ceacre gallec. 
Aquest dia, es va presentar públicament a la Corunya el Conservacório 
Nazonal de Arce Galega amb l'obra de Ramón Cabanillas A man de Santiña. 

Cabanillas escriurà aquesta peça a instàncies de Vi lar Ponte, amb l'objectiu 
de dignificar la parla, ja que, per primer cop damunt d'un escenari, la gent 
noble s'expressarà en la mateixa llengua en què, diàriament, s'expressa el 
poble pagès i el mariner. 

Precisament, Antón Vilar Ponte i Ramón Cabanillas són els aucors de la 
tragèdia històrica en vers O Mariscal, peça que, com encertadament assenyala 
e l professor Carballo Calero, « Per la seva composició és un drama romàntic 
i pel seu estil, pertany al ceacre poètic modernista d'evocació històrica.» 

Entre l'any 1922 i l'any 1926, el Conservacório passa a dir-se Escola 
Dramacica Galega, època que, segons Leandro Carré - reprodueixo les seves 
paraules- «és la més intensa en realització de ceacre gallec, ja que es van 
arribar a fer cenc representacions per any de les millors obres regionals i 
algunes de portugueses.» 

D'aquellaaccivicac, cerramenc incensa i insòlita, hi ha constància dins d'un 
munt d'arcicles,noteso referències,publicadesal BucllecíA nosa Terra, ideari 
de les Irmandades da Fala. 

L'aparició a Orense de la revisca Nós, el 30 d'octubre de 1920, assenyala el 
punt de partida d'una sensibilitat literària, artística i històrica que s'anava 
concentranc en el grup d'escriptors als quals al·ludim avui amb el nom de 
Xeneración Nós: Vicente Risco, Alfonso Rodríguez Cascelao, Ramón Ocero 
Pedrayo ... 

Ells van cercar a Galícia des d'un vessant literari, culte i de vegades erudit 
un suport per a superar el camperolisme culcural. El grup de la revisca Nós 
abordà la casca d'europeïtzar la cultura gallega, en el doble procés de 
descobriment de les arrels pròpies i la incorporació de les formes europees. 

La contribució de la revisca Nós a l'evolució del gallec literari va ser 
imporcantíssima. També ho va ser per al teatre. Un teatre depurat d'elements 
realistes; poètic i simbòlic a l'obra dels eres grans estilistes: Risco, Ocero i 
Cascelao. 

Amb Ramón Ocero Pedrayo i Alfonso Rodríguez Cascelao, la literatura 
teatral es va convercinc en art, espectacle. L'art literari deixa pas a l'art visual, 
a la música, a la mascarada i apareixen els primers elements surrealistes. 

Ramón Ütero Pedrayo (1888-1976), seguramenc el geni creatiu més gran 
de coca la literatura gallega, era absolutament pessimista respecte a les 
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possibilitats del ceacre a Galícia. Per a ell, el país va ser comprat, envaït per 
especuladors, burgesos i botiguers i ja no hi havia cap lloc pec a instal·lar a 
la plaça pública l'escenari del comediant. Si més no, la seva producció 
dramàtica és la més original i la que ofereix més possibilitats escèniques. 
Peces com ara A lagarada(1928), Traxicomediada noitedoJ SantoI( 1960)0, fins 
i coc, el seu feix d'esbossos,agrupatssota el títol genèric de 1èatrede/11àicarei 
(1975), conscicueixen coc un prodigi de creacivicac. Dins d'aquests esbossos 
crebem, per exemple, el cèlebre 0111e//01 non tkben de namorariede Cascelao, que 
concep el ceacre com un espectacle plàstic coca!. 

Dins aquesta concepció teatral -<om a compendi i síntesi de les arcs
Rafael Diesce (1899-1981) publica, l'any 1927, la seva «comèdia de final 
feliç en eres acces• Afieitra 11aldeira (La fineitra buida), possiblement, ducanc 
moles anys, considerada, junc amb 01 ve/101 ... , de Cascelao, l'obra més repre
sencaciva del ceacre gallec. 

Un alcre autor, sense cap mena de connexió estètica amb els esmentats 
anceriormenc, que publica ducanc aquescs anys la major parc de la seva 
producció dramàtica, és Alvarodas Casas (1901-1950). Obres com araPancho 
de Rabade (1930) i, ja posteriorment, Recho11chfo mereixen, per diferents 
consideracions, ser incloses a una g lossa històrica del ceacre gallec. 

I.a fundació del Seminario de Escudios Galeges, l'any 1923, va ser un pas 
important en el procés de normalització culcural. Encara que no hi va haver 
una incidència directa d'aquesta inscicució al gallec literari, va produir, en 
canvi, una accivicac dels autors que trobaren una llengua plena, vàlida per a 
cocs el.s usos. 

D'Ocero Pedrayo i Armando Cocarelo a Alvaro Cunqueiro hi ha una 
«llengua dramàtica que prospera», que s'afina i que, dins de l'obra del darrer 
d'aquescsaucors, ja no coneix límits ... Ara parlaran en gallec, pagesos i cacics; 
més encara, parlaran també en gallec els nobles i les princeses, i els bocois, i 
els gripaus i barrils i roques i els sanes del Pórcico da Glória, i el cavaller 
Mozarc, i les seves muses, i els fantasmes ... 

Fundadors del Seminario, van ser, entre d'aleres, Fermín Bouza Brey, 
autor, com ja hem dic abans, de l'edició de l'entremès d'Araúxo, i de Xosé 
Filgueira Valverde (1906)que van compondre O Auto de Santa Maria (1969) 
i signà, amb el pseudònim de J. Acuña, la farsa per a nois Agromar (1936). 

Foren també membres del Seminario, Ricardo Carballo Calero i Alvaro 
Cunqueiro que van publicar la seva obra dramàtica després de la guerra civil. 

De Ricardo Carballo Calero (1910), es poc dir que la seva obra dramàtica 
oscil·la entre el classicisme i l'experimentalisme. Ecudic exemplar, crític i 
poeta notable, R. Carballo Calero, coneix molc bé la tècnica i els recursos 
teatrals, experimencacs en la seva e capa com a direccoc del Coléxio Fingoi, de 
Lugo, on va escenificar peces de Plaute, Cabanillas i Cascelao, encre d'aleres. 
Com adramacurg va recollir, l'any 1982, la cocalicac de la seva obra al volum 
T eatro Completo. 

371 



l ' 

Al varo Cunqueiro (l 91 1-1981) és, junr amb Ocero Pedrayo, almenys en 
aquest període històric que ens ocupa, el màxim represenranr del ceacre 
nacional gallec. Deliciós poeta i gran fabulador, Cunqueiro eleva el teatre 
gallec a la seva màxima categoria escècica i dramàtica. Només un ambienr 
rotundamenr mediocre, groller i absolucamenr coloniczac, poc explicar la 
indiferència a la qual duram moles anys, va escar sotmesa l'obra literària i 
artística 'del genial escriptor de Mondoñedo. 

Cunq~eiro té creat un univers propi i personal que uneix el mite i la 
fantasia amb la realitat més aparenrmenr prosaica, alceranc les nocions de 
temps i espai a favor d'una concepció màxima del món. Cunqueiro, en el seu 
teatre, en la seva poesia, en la seva narrativa, inventa la història íntima dels 
grans mi ces, creanr els mi ces que li manquen a la història. Amb Cunqueiro, 
en definitiva, el teatre gallec es converteix, ja, en una realitat plena. 

Per raons d'espai, ens limitarem acicardues obres ben represenracives de 
l'escècica cunqueiriana: O incerlou,ïordon Hamle1,príncipedtDi11ama,r:a (1958) 
i A noi~ vai coma 1111 rio (1965). 

Després de la guerra del 36, la accivicac cultural gallega coneix el 
descerramenr o l'exili. Arriben els anys de la por, de la vulgaritat, del silenci, 
de la resistència, de la repressió, del terror i de la morc. l , la vida cultural 
d'aquests anys es concenrra, fonamenralmenr, a l'Argentina. 

El teatre gallec no era novetat a la capital del Placa. Ja abans de la creació 
del Centro Galega ( 1907) hi havia aportacions ben significatives per parc de 
la colònia gallega emigranr. 

Duranr les primeres dècadesdel segle, promogudaperdiversesagrupacions, 
bull una activitat teatral que aireja els noms de Salvador Cabeza de León 
( 1865-1934), Leandre Carré, Nicolas de las Llanderas (1888-1938), Vicenre 
Risco'. Manuel Lugris i Xavier Prada Lameiro. 

La guerra del 36 escup un munt de gallecs. Moles eren genc culta, 
escriptors, arcisces: lluitadors republicans o galleguistes ... En pocs anys, 
Buenos Aires, fou una bullícia d'idees i el bastió cultural de Galícia. 

El teatre va conèixer un bon impuls. Se succeiren les festes als espectacles 
exalcadors de la cultura pròpia. Publicam, escrenanr peces, Luis Seoane 
(l 910-1979) pinrava, fundava revistes, escrivia programes radiofònics i 
teatre; Isaac Díaz Pardo (l 920) treballava la porcellana i escrivia ceatre; 
Rafael Diesce publica la segona edició de Afies1ra; Anxel Foie (l 903-1986), 
la primera d'O pauto do deino; Ramón de Valenzuela (l 914-1980) escrivia 
teatre, escenificava i traduïa, Núñez Bua, Roxélio Rodríguez Díaz (1888-
1948), Fernando Iglésias Tachola1 ( 1909), Candida AlfonsoGonzalez ( 1905-
1964) i Ricardo Flores (l 903)donaven a conèixer el seu ceacre. Blanca Amor 
(1897-1979) fundava el Teatre Popular Galega i, igualment, escrivia cea¡re, 
un teatre de call populista en el millor senric de la paraula, sobreacruanr per 
la filigrana verbalista de l'autor, q ueduranc els anys que van seguira la morc 
del dictador, va cenir una gran audiència a Galícia. 
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El rearre d' Eduardo Blanco Amor, escric a partir de 1953, entronca amb 
la picaresca espanyola, tamisada per la «xeración do 27 » al com FarsaJ para 
TítereJ, en castellà, però que després apareixeria en una edició bilingüe 
preparada per! 'autor (197 3 ). Paral·lelament Blanco Amor escriu una sèrie de 
peces, de la tradició del sainet gallec, contingudes en el com Teatro pra a xente 
(1974). 

En aquesta obligada etapa del teatre gallec a l'Argentina, tenen lloc un 
parell de fets fonamentals: 

a) La creació per Manuel Daniel Vareta Buxan (1909-1986), prolífic autor 
dramàtic i gran animador del teatre gallec d'aquella època, de la primera 
companyia del teatre gallec: la Compañia Galega Maruxa Villanueva. 

b) L'estrena, per aquesta mateixa companyia, el dia 14 d'agost de 1941, al 
Teatro Mayo de Buenos Aires, d 'Os wllos non deben de namorarse de Castelao. 

Mentrestant, a Galícia, comencen els primers intents per recuperar la 
idencicac perduda. Els anys cinquanta són anys de recerca remorosa en els 
quals va tenir lloc un fer que seria determinant: la creació de l'editorial 
Galaxia. Duram toca la dècada el protagonisme culcural d'aquesta editorial 
resulta evident. A través de les seves col·leccions i de la revista Grial, una nova 
generació va començar a expressar-se per la via poètica, narrativa, teatral o 
assagista. La recuperació dels clàssics, i també les traduccions al gallec, van 
contribuir a eliminar l'aïllament cultural. 

A Galaxia apareixen les primeres produccions de Xenaro Mariñas del Valle 
(1908), un home d 'una altra generació que segueix fidel la línia simbòlica del 
teatre oncològic. El teatre de Mariñas apunta cap a dos vessanes: un poètic i 
esperpéntico, amb reminiscències de Federico García Lorca i Ramón del 
Valle-Inclan, patents en aquesces breus farses, i un altre de simbòlic, dominat 
per l'estatisme que sembla ser la forma més apreciada pel seu au cor i que 
inaugura en A rel/Olta, peça molc representada arrel de ser distingida amb el 
Prémio Cascelao de Teacro Galego, l'any 1965. 

El comú denominador del teatre gallec de la postguerra-representat per 
autors com Xohana Torres (1931), aurora de dues peces precioses: A 0111ra 
banda dò lberr (1965) i Un hotel de primtirasobreo rio (1968) que va obtenir el 
premi Castelao dos anys abans; Franco Grande (1936) i Arcadio López 
Casanova (1942)--és el seu caràcter literari, un ceacre que calia fer, però que, 
a causa de les circumstàncies, no troba escenari. 

Un autor amb evident encirat, ranc per l'abundosicat i varietat de la seva 
producció, com pel seuèxicque,sobrecocen un determinat momenc van tenir 
algunes de les seves obres, és Manuel María (1930). El teatre de Manuel María 
es pot agrupar en dos apartats: peces poètiques i peces polítiques. Entre les 
primeres hi figuren Barriga verde(l 968) i, a més, la sèrie dels autos i, entre 
les segones Unha 11ezfoi o trebón estrenada l'any 1976. 

Cal, encara, fer esment de l'obra dramàtica de dos autors: Bernardino 
Graña (1932), important poeta, que fins ara ha publicat dues peces: 20 mil 
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pesoI crime (1962) i Sinfarainin contra don Perfeuto (l 975); i Daniel Correzón 
(1927) especialitzat en el tractament dramàtic de grans cicles històrics. 
Correzón és partidari d'un rearre gallec que revisi des d'angles crítics les 
parcel·les més interessants de la història del poble gallec com a un poble 
diferenciar. Correzón voldria per a Galícia un drama nacional que inauguri, 
com va passar a tores les cultures europees, un rearre clàssic, arrelar a una 
història Gol·lecriva. Exemples de la seva dilatada producció dramàtica són: 
PriiàhaJo (1970), Xelnúrez ou a groria de Compomla (1974) i DI irmandiiioI 
(l 978). 

A parir de l'any l 959 i fins al començament dels setanta, J'agtupaciócoral 
de Santiago Cantigas e Agarimos, va dur a l'escena obres de Casrelao, Xenaro 
Mariñas del Valle, Ramón de Valenzuela i San l uis Romero, a més de fer-ne 
diverses lectures. Va ser, potser, el primer teatre gallec que es veia a la Galícia 
de la postguerra, al marge de cerres experiències aïllades, amb una cerra 
assiduïtac. 

Eren els temps del Teatrode Cimara, un esguerro crear per l'administració 
franquista, amb F raga lribarne com a director per a tancar entre qua r re parets, 
les inquietuds que s'inventaven. 

Però el Tearro de Camara que no tenia resolt el problema lingüísitc, ja que 
normalment feia teatre en castellà, va ser útil pera demostrar que hi havia una 
audiència per al teatre en llengua gallega. 

la societat s'anava transformant i demanava un teatre que no fos mera 
verbositat cultural. .. Calia, per ranc, incorporar Galícia al món i dotar el 
teatre gallec de les pràctiques teatrals contemporànies. 

Amb aquesra idea van néixer ala Corunya, el grup teatral O Facho(l 965), 
a Vigo, el Tearro PopularGalego (1966) i el Tearro Circoa la Corunya l'any 
1967. 

Arribem d'aquesta manera, molc esquemàticament, a l'any 1973, en què 
la Asociación Cultural Abrente de Ribadavia, convoca la Primera Mostra de 
Tearro Galego, coincidint amb la desfera i descomposició del règim fran
quista. 

A Ribadavia, a l'empara de la Mostra, neix una nova generació d'autors 
com Euloxio Rodríguez Ruibal (1945), Roberro Vidal Bolaño (1950), 
Manuel l ourenzo( 1943) i Camilo Valdeorras(l 959), enrred'a!rres, l'acrivirar 
dels quals resta fora d'aquesta obra. 

Un esment especial mereix Manuel Lourenzo ja que la seva aportació, bé 
cotn a dramaturg, bé com a actor, director, historiador, assagista,articulista, 
conferenciant, fundador d'editorials i companyies diverses, explica roc el 
teatre gallec dels darrers trenca anys. 

D'aquesraesquemàrica glossa del reat re gallec que, per criteris editorials, 
arriba fins als anys setanta, resten exclosos, a part dels ja citats anteriorment, 
autors del relleu deCarlos Casares, Xesus Pisón i Miquel Anxo Fernan-Vello. 
Com resten excloses també roca una sèrie d'esdeveniments i aportacions, 
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real mene valuoses, que es van produir al llarg dels darrers quinze anys: creació 
de grups professionals, concursos, mostres, foment de traduccions, aparició 
d'iniciatives editorials, etc. 
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El teatre espanyol (1890-1960) 
per Manuel Aznaf' Soler 

La nit del 15 de març de 1892, data de l'estrena de Realidad, primera obra 
dramàtica de Galdós que l'actor i empresari EmilioMario muntà al madrileny 
Teatro de la Comedia, pot considerar-se com a data simbòlica per al triomf 
del realisme i del naturalisme en el teatre espanyol, un triomf el retard del 
qual amb relació al rearre europeu lamentava el crític Josep Yxart. Aleshores 
un novel·lisra de tanc prestigi com Galdós (1843-1920) es decidí, incitat per 
Clarín i el mateix Emilio Mario entre d'altres, a esttenaraquesr «drama en 
cinco actos y en prosa», un arranjament de la novel·la del mateix títol 
publicada eres anysabans,el juliol de 1889. Aquest pas de la novel·la al teatre 
era un fenomen característic de l'època (Zola, Goncourt) que també Leopoldo 
Alas (1852-1901) experimentà tres anys després amb l'estrena de Tereia (20 
de març de 1895) al Teatro Español de Madrid. Al repartiment de Realidad 
hi figuraven el mateix Emilio Mario (Joaquín Viera), Emilio Thuillier 
(Federico Vi era), Miguel Cepillo (Tomas Orozco) i una molc joveneta María 
Guerrero (Augusta). L'obra fou un èxit fins al punt de representar-se durant 
vinc-i-dues nits consecutives. El conflicte dramàtic que Galdós plantejava 
era, per descomptat, l'adulteri, però ara la solució era molc diferent a la 
convencional, puix que l'actitud d'Orozco, un sane marit krausista, condueix 
Federico, un amant torturat pels seus remordiments, cap al suïcidi. Orozco, 
disposat a perdonar també Augusta, la seva dona, si aquesta li demostra un 
penediment sincer, interpreta en el monòleg final aquest suïcidi de Federico, 
en el context de la misèria ètica dominant en la seva societat, com a «un signe 
de grandesa moral». Galdós, per ranc, des de la seva primera obra dramàtica, 
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predicava en el desert de la burgesia espanyola una regeneració moral, in
dividual però cambé col·lectiva, que desembocaria en la uropia d'una 
impossible conciliació entre les classes socials. 

La figura d'Emilio Maria (1838-1899) al capdavant del Teacro de la 
Comedia és decisiva per al triomf del realisme i del naturalisme en l'escena 
espanyola. Allí s'escrenaren obres can rellevancs com ara Las persona< decentes 
(1890), d'flnrique Gaspar (1842-1902); La Dolores (1892), de Josep Feliu i 
Codina (1'847-1897); El nido ajeno (6 d'octubre de 1894), primera obra 
dramàtica de Benavente, o eljuanjosé(25 d'octubre de 1895), de Joaquín 
Dicenta(l 862-1917), un melodrama fulletonesc vincular ideològicament al 
socialisme romàntic i escècicament al naturalisme social que, per la condició 
obrera dels seus proragonisces, se situava a les antípodes de l'alcacomèdia que 
Emilio Maria acostumava de representar al seu local. Aquesc naturalisme 
social, en la cendència del «juanjosesismo» esrècic, fou perllongar per 
dramaturgs com araJosé Foia lgúrbide, auror d 'E1Cristo.Wodemo(7 de desembre 
de 1904); Federico Oliver (1873-1951), conegur sobrecor per Los semidiom 
(13 de novembre de 1914), una tragicomèdia antitaurina, o José López 
Pinillos, Pdrmeno(l875-l 922), els drames rurals del qual, com ara El pantano 
(16 de maig de 1913), Escla11ilud(9 de desembre de 1918) o La red(l2 de 
desembre de 1919), obtingueren un èxic estimable. Perquè el Teatro de la 
Comedia es caracteritzava, abans de cor, pel co de modernitac, elegància i bon 
gust de les seves posades en escena, on la vericar constituïa la norma suprema. 
Així, Emilio Maria, contra els convencionalismes d'una escena espanyola 
enva'ida pels telons pintacs i els pollastres de cartró, curava amb mirament 
realista la veritat del decora,, mobiliari i vestuari, mentre exigia als seus 
accors, contra l'amanerament i grandiloqüència que representaven Vico i 
Calvoa l 'horad' i nterprerarels melodrames d'Echegara ya l'Español, naturalirac, 
conteniment i mesura. Emilio Maria no fou pas en vericat un innovador 
radical ni original, sinó un reformisca moderat que imità pulcrament les 
posades en escena d'André Antoine al seu parisenc Thé1itre Libre. Contra 
l'envaniment retòric dels teatres de declamació i contra la barroeria dels 
«rea tros por horas», la seva defensa d'un realisme cearral envernissar de bon 
co donà al Teacro de la Comedia un segell particular que volgué conjuminar 
arc i caqui lla. El mèrit més gran d'Emília Maria resideix, sens dubte, en la 
formació d'un nou públic, de la minoria més selecca i intel·ligent de la 
burgesia espanyola de la Rescauració la qual, fatigada d'Echegaray, va veure 
aleshores en el naturalisme de Benavente el seu dramaturg modern. Aquest 
pacte entre Benavente i una burgesia rearral espanyola cada vegada menys 
selecra i intel·ligent dominaria l'escena espanyola durant més de quaranta 
anys. 

Galdós a Realidad, obra elogiada pels millors crícics rearrals del moment, 
com ara Clarín o Josep Yxarr, solucionava, a través d'un diàleg poc retòric i 
del monòleg com a tècnica d'inreriorirzació dels conflictes en la consciència 
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dels persontages, l'adulceci amb un desenllaç anticalderonià. I aquest final 
anciclimàcic, és clac, copava amb els convencionalismes morals socialment 
dominants. Sense oblidar estrenes can polèmiques per la seva significació 
anticlerical com ara Eleura (30 de gener de 1901), que impactà els joves 
escriptors modernisces per la seva crítica a l'educació jesuícica i per la seva 
exaltació de la llibercac, ni fracassos can rotunds com ara el de Los condenados 
( 11 de desembre de 1894), Galdós va incórrer progressivament en un 
simbolismeespiricualisca i en un ucopisme regeneracionista can commovedors 
com patètics. Així, a la ruïna física i moral de la burgesia espanyola 
personificada en la família Buendía de La de San Quintin (27 de gener de 
1894),escrenaa la qualassiscí Pablolglesias,oposà un ideal d'harmonització 
entre les classes socials simboliczac en el matrimoni de Rosari o de Trascamara, 
duquessa de San Quintín, amb l'enginyer Víctor. A ,'vfari11cha, estrenada en 
el barceloní Teatre Eldorado (16 de juliol de 1903), proposà la mateixa 
solució a la ruj'na de l 'aristocràcia, encarnada pels marquesos d'Alto-Rey. Ara 
el matrimoni entre León i Mariucha, la filla dels marquesos, significava 
l'apologia de les virrucs burgeses com a forma de regeneració social. Però 
aquesta ucopiaconciliadoraassolirialasevaapoceosi,pacècicamentanacrònica, 
amb Celia en los infiernos (9 de desembre de 1913), significacivamenc dedjcada 
als germans Alvarez Quintero. Celia vol «praccicarconarce silenciosa ladulce 
caridad» i fins i coc Leoncio, l'obrer «conscienc» ,encaraque li recordi que «la 
plebe laboriosa no se redime sólo por la caridad» sinó per la justícia, ha de 
reconèixer que «el capicalismo, seco y egoísca comúnmence, en usced se 
crueca en vircud sublime». Aleshores Celia anuncia, a canvi de laboriosicac, 
virtut i honradesa, un pla de pensions i la participació dels obrers en els 
beneficis de l'empresa, mociu pel qual Leoncio, entre el clamor de cochom 
mentre cau el celó, saluda Celia com «la gloriosa iniciadora de una feliz 
concordiaentre las cl ases al cas y las humildes». Aquesta nova moral significava 
la derroca de Doiia Perfecta (28 de gener de 1896) i per això era necessari 
desemmascarar, com fa la procagonisca de Casandra (28 de febrer de 1910), 
la falsa santedat de coces les donyes Juana Samaniego del món. Una u copia 
regeneracionista que, a Amor y ciencia (7 de novembre de 1905) s'encarna 
simbòlicament en Salvador, un Nen-Déu deforme i contrafet que el docror 
Guillermo Bruno regenera amb l'ajuda de la ciència i, sobrecoc, de l'amor. 
Finalment A/ma y vicia (9 d'abril de 1902), impossible conjunció de melo
drama i simbolisme, palesa que aquest és per a Galdós, en el context de la crisi 
finisecular, un somni històric de regeneració social que representa ara l'amor 
entre el nobleJuan PabloCienfuegos i Laura,duquessade Ruydíaz. El fet que 
Galdós assistís el 1905 cant a l 'homenatge a Echegaray amb moc i u del N obel 
(20 de març), amb la comprensible indignació militant dels modernistes, 
com a l'homenatge pos ceri or a Bena ven ce (20 de desembre), simboli cza el seu 
reformisme moderat, la seva voluntat de difícil conciliació entre novetat i 
tradició que caracteritza també el seu mateix ceacre. 
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El teatre durant el Modernisme 

L'evolució dramàtica de Jacinco Benavence (1866-1954), des del seu 
inicial modernisme naturalisca fins al conservadorisme escècic i ideològic 
ulterior, el converceix en el dramaturg indiscutible de la burgesia espanyola 
de la Restauració, pacte de complicitat que el Nobel de 1922 vingué a 
coronar.J~ hem dit que Emilio Maric fou el seu incroducror i que al Teatre 
de la Comedia s'estrenà la seva primera obra, El nido ajeno (6 d'octubre de 
1894). Aleshores Benavenceemfasitzavaque, en la interpretació dels actors, 
«sobre codo debe evitarse el rono solemne y declamatorio». Així, a E/ marido 
de la Tfllez, un «boceco de comedia en un acco» que Rosario Pino estrenà al 
Teacro l.ara (13 de febrer de 1897), l'actriu Felicia Téllez lamencavael triomf 
de Jacinco, el seu marit, un actor obscur segons els cànons melodramàtics fins 
aleshores dominants, que ara conquistava els aplaudiments d'un públic 
«modern», és a dir, partidari d'un modernisme naturalista que identificava 
la veritat amb la naturalitat a escena. El modernista Bena vente, insatisfet als 
seus inicis del teatre comercial, impulsà el 1899 la creació d'un «Teacro 
Arcístico» en la línia del Théàcre Libre d' Antoine, on es proposava de 
representar, entre d'alcres,obres d 'lbsen,Sudermann i Hauptmann. Vinculat 
al modernisme català i al model del Teatre Íntim d'Adrià Gual, un carrell 
de Rusiñol anuncià l'estrena frustrada d'Interior, de Maeterlinck, expressió 
del teatre simbolista europeu. La primera represencació d'aquell «Teacro 
Arcístico» va tenir lloc però al madrileny Teatre Lara el 7 de desembre de 
1899 amb un programa doble: Cenizas, de Valle-lnclan, i Despedida cruel, del 
maceix Benavente. Com la immensa majoria de grups experimentals, el 
« Teatre Arcístico» fou flor d'un dia, víctima de les seves pròpies contradiccions 
econòmiques i estètiques. Aquella estranya parella de 1899, els modernistes 
Valle- Inclan i Benavente, protagonitzaria, per camins ben diferents, el teatre 
espanyol anterior a la guerra civil. 

Sempre al Teatre de la Comedia, Carmen Cobeña fou a l'inici l'actriu 
predilecta de Benavente, des d'El nido ajeno a Gente conocida (2 ld'octubre de 
1896) o La comida de las fieras (7 de novembre de 1898), on Valle-Inclan 
interprecà el paper de Teófilo Everic, un poeca modernisca. Rosario Pino, des 
de La gata de angora (31 de març de 1900) a A/ma triunfante (2 de desembre 
de 1902), la rellevà, encaraque fou Lagobernadora (8 d'occubrede 1901) l 'obra 
que li dedicà expressament, l'acció de la qual se situa a Moraleda, ciucac 
levícica on el dramaturg localitzà cambé, entre d'aleres, Pepa Doncel (21 de 
novembre de 1928). Aquesta Moraleda benaventinaés un lloc de la geografia 
moral espanyola que representa la hipocresia burgesa, un vici que fustiga¡ia 
amablement, des del seu paternalisme cou i benpensant, amb la complaença 
del seu públic. Però l'estrena al Teacro Español per Macía Guerrero i 
Fernando Díaz de Mendoza de La noche del uibado ( l 7 de març de 1903) 
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representà un pas endavant en la seva crajeccòria amb una obra on plancejava, 
a cravés de la hiscòria d'Imperia, una dona que volia ser emperadriu, el 
conflicceentreelssomnis i la realicac. lmperia, la qual consumaràelseusomni 
coc fugint amb el príncep Miguel, acabarà afirmant que «para realizar algo 
grandeen la vida hay quedescruirla realidad» i «seguir, como únicarealidad, 
el camino de nuescrossueños hacia lo ideal». Però, sens dubte, l'estrena de Los 
intereses creados (9 de desembre de 1907) el consagrà definitivament com a 
dramarurg. Aquesta «farsa guiñolesca», inspirada en els personatges de la 
commedia del/'arte italiana, can estimada per la imaginació modernista, planteja 
el conflicte entre amor i interès. La passió amorosa de Leandro per Si l via, filla 
del burgès Polichinela, per al qual e l diner constirueix el valor suprem, serà 
explorar amb habilicac per Crispín, el seu «pícaro• criat, per crear una xarxa 
d'interessos que conduirà al matrimoni, puix que, al seu parer, «para salir 
adelance con rodo, mejorque crearafeccos es crear incereses». I Si l via, en nom 
de l'autor, moralitzarà el públic contra lesmisèriesde la condició humana cot 
defensant «el hi lo del amor•, un fil diví que ens recorda «que no codo es farsa 
en la farsa, que hay algo divino en nuescra vida que es verdad y es ecerno, y 
no puede acabar cuando la farsa acaba». Si és cerc que mai segones parcs són 
bones, Bena vente donà la raó al proverbi amb La ciudad alegre y confiada ( 18 
de maig de 1916), segona parc de Ú)J intereses creados. Abans ja havia conegut 
èxits com els de dos drames rurals estrenats per la companyia Guerreco-Díaz 
de Mendoza en el Teatro de la Princesa: Se,ïora ama (22 de febrer de 1908) i 
LaMa!querida(12 de desembre de 1913), unmelodramafulleconescd'amors, 
crims i honres procagoniczac per Acacia, Raimunda, la seva mare, i Esceban, 
el seu padrastre, obra que el dramarurg dedicà a María Guerrero. Aleshores 
el prestigi de Benavente comania intacte, però la declaració durant la Primera 
Guerra Mundial de la seva germanofília provocà l'antipatia d'una aliadofília 
incel·lecrual majori cària. J fou precisament aleshores quan Pérez de Ayala, un 
dels millors crítics ceacrals de la seva època, can aliadòfil com antinaruralisca, 
acusà el dramacurg d'hibridisme i escerilicac escènica, de no saber crear 
si cuacions dramàciques ni caràccers. La crícica fe roc ge de Pérez de Ayala 
contra Bena vente no era solament ideològica sinó, abans de coc, escriccament 
ceacral. Puix que, al seu parer, encara que el naturalisme havia escac 
inicialment posi ei u com a reacciócontrael romanticisme o el neoromanticisme 
d'Echegaray, semblava aleshores ja supera, i era doncs necessària una 
«receacralización», lluny de la «naruralidad» i la «fidelidad imicacivo
akarreña» dels drames benaventins, «puescas al servicio de un concepco 
equivocada del arce dramacico». El 1916, doncs, les insuficiències de la 
tècnica dramàtica benavenrina eren, per a la crítica més intel·ligent i 
renovadora, d'una clamorosa evidència, a saber: escamoteig sistemàtic de 
l'acció, subsciruïda per la narració o per l'al·lusió; excessiva licerarurització 
del llenguatge, ranc el de Los intereses creados, cul ce i pulcre fins en la imitació 
de la parla popular, com el dels seus drames rurals; moralisme cou i 
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paternalista, suau i contemporitzador, o falsejament sistemàtic dels conflictes 
socials, edulcorats sempre per un fatalisme conservador al servei de l'ordre 
establert, actitud coherent amb la seva acta de diputat maurista. Però 
l'oportunisme polític de Benavente es manifestà sense embuts durant la 
SegonaRepúblicaambl'esrrenadeSantaRuJia (6 d'octubrede 1932),encara 
que la seva indignitat no es palesà fins que, durant la guerra civil, la ficció del 
simpatitzant anarquista esclatà en un plany covard davant el general Aranda 
quan el 25Y de març de 1939 l'exèrcit franquista conquerí València(«;Yo no 
quería, mi general! ¡Me obligaren' ¡Viva España! ¡Viva España1»). Les 
esrrenes de Ave1 y pdjaror (30 d'octubre de 1940) i de Abuelo y nieto (29 d'agost 
de 1941) constitueixen proves dramàtiques d'aquesta indignitat. 

En la línia bena venti na s'insereix Gregorio Martínez Sierra (1881-1947), 
el tearredel qual,a diferència del «tremendismo» naturalista dels melodrames 
de Linares Rivas (1867-1938), se situa en el vessant temperat, entendridor 
i roudel benaventisme més amable. En el seu Teatrodeemueño O 905)segueixen 
d'altres estrenes d'èxit, com ara Canción de cuna (1911), la seva consagració 
com a dramaturg. Més important, però, que la seva pròpia obra, escrita amb 
la col·laboració de María Lejarraga,la seva dona, fou la creació del Teatre de 
Arre, amb seu al Teatre Eslava i que entre 1916 i 1926 estrenà diverses obres 
seves com ara Sueño de una nochede agosto (1918), Donjuan de füpaña (1921) 
o Torre de marfil (1925). Martínez Sierra curà amb detall els seus muntatges, 
a la dignitat artística dels quals van contribuir decisivament escenògrafs de 
la qualitat de Barradas, Bürmann, Fontanals o Mignoni, autor dels decorats 
d'El maleficio de la maripora (març de 1920), primera obra dramàtica de Lorca, 
estrenada pel Teatre de Arre. 

La polèmica encre tradició i innovació en una socierat en crisi com 
l'espanyola de l 898arribà també fins al teatre. Aleshores allò «nou» a Europa 
no era ja el naturalisme de Zola, sinó un simbolisme que representaven 
Maererlinck, Ibsen, Sudermann, Hauptmann, Strindberg, \Xfilde o 
d'Annunzio, molts d'ells traduïts i representats abans a Barcelona que a 
Madrid. I si cap a 1900 allò «nou» era a Madrid sinònim de «modernista», 
Benavente i Valle-Inclan eren els dramaturgs que millor representaven 
aleshores aquest «modernisme» teatral. Nogensmenys, el mateix Benavente 
defensava en un breu diàleg del seu Teatro fantdstico (1892), primer exemple 
d'un teatre simbolista espanyol, «dialoguillo» intitulat precisament 
«Modernisme», que« muchas veces, lo que parece nuevo no es si no renova
ción», és a dir, que cal parlar abans d'evolució renovadora que de ruptures 
radicals. El cerc és que, des de la represencació pels modernistes catalans de 
La intrma a Sitges el 1893, a més a més del modernisme naturalista i per 
influència directa de Maecerlinck, el viatge del qual al Madrid de 1904 
augmentà la seva popularitat, apareix a Espanya un teatre simbolista vinculat 
a l'estètica del «teatre de ensueño». Valle-Inclan, després de veure estrenat 
pel Teatro Artístico el seu primer drama decadentista, Cenizar (1899), 

382 



publicat el 1895 i reelaboracel 1908comaE/yermode/asalmarnmbelsubcícol 
tan maecerlinckià d' «episodios de la vida íntima», va escriure una Tragedia 
deemueño (1903) i una Comedia deemueño (1905), recollides el 1905 entre les 
seves narracionsdejardí1111welesco. Aquell mateix any Martínez Sierra publicà 
el seu Teatro de emueño, mentre que dos anys abans a Helios, una de les millors 
revistes del Modernisme espanyol, publicà Pérez de Ayala La dama negra. 
Tragedia de emueño, coc completant el corpus teatral més valuós del teatre 
poètic modernista. El mateix Benavente, amb l'ajuda de l'actor Fernando 
Porredón, creà el Teacro de los Niños (1909-1910), on estrenaren la Farsa 
illjantil de la cabeza del dragó11 (5 de març de 1910), de Valle-Inclan, i de nou 
Benavente i Valle-Inclan coincidiren en donar suport a una alera iniciativa 
renovadora impulsada pel crític Alejandro Miquis, la del Teacro de Arte 
( 1908-1911 ), orientat cap a la formació d'un nou públic d'avantguarda i que 
va veure frustrada l'estrena de La utopía, de Ramón Gómez de la Sema. 

l.a polèmica sobre el «ceacre poètic», iniciada el 1907 per Gómez Carrillo 
y Benavente, fou una polèmica decisiva per al teatre modernista espanyol. 
Benavente, en un article in ei culat «El ceacro de los poecas», des de la convicció 
de les insuficiències del realisme i del naturalisme, apel·lava els poetes perquè 
aportessin al teatre espanyol «la fancasía y los ensueños y hasca el delirar de 
la poesía», valors necessaris per «despertar la imaginación del público, can 
cercada, can dormida», un públic que només porcava «en los ojos una lente 
de maquina focografica sin un alma dentro». Però la conservadora Academia 
de la Poesfa Española; l'aristocràtica companyia Guerrero-Díaz de Mendoza, 
instal·lada al Teacro de la Princesa després de la seva escada al Teacro Español 
(1894-1908), a més a més dºaucors com ara Marquina o Villaespesa, traduï
ren la proposta d'un «teatre poètic» en un programa de recuperació del 
tradicionalisme conservador. En efecte, impulsats per un espanyolisme 
patrioter, confongueren «teatre poètic» amb «teatre en vers» i, contra la 
prosa del teatre realista i naturalista, tradicióperaellsestrangera, recuperaren 
el vers de la tradició clàssica espanyola al temps que trobaren en la història 
nacional els arguments dels seus drames. Després de la seva gira criomfal per 
Amèrica Llatina, la companyia Guerrero-Díaz de Mendoza inaugurà la 
temporada de 1909 al Teacro de la Princesa amb l'estrena de Doña Maria la 
Brava (7 de desembre), d'Eduardo Marquina(1879-1946). Autor de comèdies 
realistes en prosa com ara Alondra (1918) i de drames rurals en vers com ara 
La ermita, lafuenteyel río (1927), l'estrena el 1908 de Las hijas de/Cid suposà 
la seva definitiva consagració com al proveïdor més qualificat de drames 
històrics, entre els quals recordem títols can significatius com ara En Flandes 
se ha puestoel sol (18 de desembre de 1910), El Gran Capitdn (1916) o Teresa 
de jesús, als quals hauríem d'afegir Doña MaríadePadilla(l913), de Francisco 
Villaespesa (1877-19 36). Contra aquest nacionalisme patrioter convertit en 
moda teatral de la burgesia conservadora espanyola escriurà Pérez de Ayala 
en la seva novel·la Troteras y danzaderas(l9l 2) una obceca, A cie/o abierto, de 
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la qual és autor el personatge de Teófilo Pajares i que constitueix una brutal 
paròdia del drama poètic modernista. 

Però, òbviament, el concepte de «teatre poètic» no s'exhaureix ni de bon 
cros durant el Modernisme amb el drama històric en vers de Marquina i 
Villaespesa, puix que tanc Valle-lnclan com Benavence practicaren d'aleres 
maneres i escils, des de la prosa de Los interesei creat/os o els «coloquios ro· 
manticos» d'El MarquéJ de Bradomín (25 de gener de 1906), recreació de 
Valle-Irn11an del món de les seves Sonatas, als versos de Cuento de abril ( 19 de 
març de l 91 O) i Voas de gesta, una «tragedia pascoril» d'inequívoca significació 
carlina, estrenada a Barcelona per la companyia Guerrero-Díaz de Mendoza 
( 18 de juny de 1911) i que fou la causa de la ruptura definitiva entre Valle
Inclan i els titulars del Teacro de la Princesa. Aleshores Marquina i Valle
lnclan simboliczaven ja dues maneres ben diferents d'encendre el «teatre 
poètic» durant el Modernisme. 

Però el teatre popular per excel·lència durant el Modernisme fou 
indiscuriblemenc el teatre del «género chico», concepre que es refereix a la 
brevetat de les seves obres, necessàries en el «teatro por horas». Aquesta 
popularitat es comprova pel fet que onze teatres madrilenys es dedicaren 
durant la dècada dels noranta al gènere i que en aquells anys s'estrenaren més 
de mil cinc-cencesobres. El sainet de costums, amb una comicitat fàcil basada 
encalembours i equívocs de llenguatge, inclosos els números musicals de rigor, 
garantien l'èxit davant un públic àvid de consumir la seva «ópera de perra 
chica». La senzillesa, esquemàtica i directa, amb la qual s'havia de plantejar 
un conflictedramàt ic protagonitzat per uns personatges,forçosamenctipificats, 
pertanyencsa les classes populars, era l'expressió d'un casricisme madrilenyista 
o d'un regionalisme ben entès, can nostàlgicamenc pintoresc com 
patriòticament aucocomplaent. Yxarr lloàel «género chico» pelseurealisme 
i així de La verbena deia Paloma, un sainet escrit per Ricardo de la Vega (1839-
1910) amb música del mestre Bretón, estrenat al Tearro Apolo (17 de febrer 
de 1894) i p rocagonirzat per Emilio Mese jo Qulian), Luisa Campos (Susana) 
i Manolo Rodríguez (Don Hilación), escrigué que «con su ambiente real y 
popular, con su esponcaneidad y ligereza, es un verdadero sainete tradicional: 
lo que diez años acras llamaban los naruraliscas franceses: 11ne tranche de vie, 
llevada al teatro». En el Teatre A polo, la «catedral del género chico» , cèlebre 
per la seva darrera funció, la «cuarca de Apolo», que reunia coc el Madrid 
nocrurn i «golfo», s'estrenaren també Agua, az11carillo1 y aguardiente (23 de 
juliol de 1897), de Miguel Ramos Carrión (1848-1915), amb música del 
mestre Chueca, i La revoltosa (25 de novembre de 1897), dejosé López Silva 
(1861-1925) i Carles Fernandez Shaw (1865-191 l), amb música del mestre 
Chapí. Ben aviat, però, es revelà l'alacantí Carles Arniches ( l 866-1943) com 
el millor sainetista del «género chico» i en el Teatre Apolo obtingué èxits 
ressonants, des de La casa editorial (1888) i El santo de la /sidra (19 de febrer 
de 1898), amb música del mestre Torregrosa, a El amigo MelquíadeJ (14 de 

384 



maig de 1914), amb música de Valverde i Serrano. Les procacitats sexuals; 
hipèrboles; equívocs i dobles significats; les creacions lèxiques, dislocacions 
expressives o deformacions populars; els vulgarismes, gicanismes, veus 
d'argot, expressions populars i madrilenyismes d'un llenguatge com el 
d'Arniches, on s'hadiscucic si l'arc imita la naturalesa o a l'inrevés, constitueixen 
els elements fonamentals d'una comicitat sainetesca basada més en els 
recursos lingüístics que no pas en les situacions dramàtiques. Però la 
trajectòria teatral d'Arniches, lloada per Pérez de Ayala a Las mascaras en el 
mateix moment que criricava la de Benavente, és una crajecròria ascendent 
que significa una progressiva complexi cat estructural, una major ambició i 
qualitat estètica en la seva dramatúrgia. El mateix any de La ciudad alegre y 
confiada Arniches estrenà Lamïoritade Trevélez ( 14 de desembre de 1916), una 
«farsa cómica» que constitueix, sens dubte, la seva millor obra. l.a comicitat 
no es redueix només al llenguacge, com en els sainets, sinó que es deriva ara 
de les situacions dramàtiques i del contrast entre les diverses perspectives 
emocionals (drama romàntic, tragèdia, farsa) amb les quals viuen els 
personatges (Florira, Galan, don Gonzalo, Picavea), la mateixa situació 
dramàtica d'un equívoc amorós tramat com una burla cruel i diabòlica per 
Tico Guiloya, president del Guasa-Club local. l.a comicitat escructural es 
deriva, doncs, del contrast entre el drama passional romàntic en què se situen 
don Gonzalo i la seva germana Florira, una patètica fadrina vella, i a la 
tragèdia a la qual potencialment conduiria la revelació de la farsa. A La 1e-
1ïorita de Trtvélez, «farsa cómica» o, en rigor, «cragicomedia grotesca», 
segueixen un parell d'obres ¡Que tJiene mi marido! (9 de març de 1918) i ¡ Es 
mi hombre! (22 de desembre de 1921), subtitulades per Arniches com a 
«cragedias grocescas» i valorades per Pérez de Ayala com a proves del 
creixement dramatúrgic de J'aucor. No hi ha en la «cragedia grotesca» una 
ruptura amb els elements del «género chico» sinó una estilització que es 
caracteritza, entre d'aleres crecs, per la simulcaneïcac de comicitat i tragèdia; 
per una superació del patetisme melodramàtic a cravésd'un humor caricaruresc, 
i per unacomicicacen lacaraccericzació dels personatges que neix del contrast 
entre la seva màscara social i el seu verirable rostre individual, exemple 
perfecte del qual seria el don Antonio de¡ Es mi hombre!. Arniches, però, va 
continuar culcivant la farsa còmica a Los caciqrm (13 de febrer de 1920), on 
denuncia la corrupció política rural, o la comèdia a La heroicatJil/a (192 1), 
sense oblidar-se, és clar, del sainet, com ara Losmilagros del jornal( 1924), proves 
que la seva trajectòria no és unívoca i lineal sinó, com en la immensa majoria 
de dramaturgs, discontínua i recurrent. 

El ceacre d'humor era una de les tendències més taquilleres del teatre 
comercial. Paral-lelament a l'humor del «género chico» i als «jugueces 
cómicos» de Vital Aza o Ramos Carrión, cal anomenar el «astracan», un 
gènere còmic del qual Pedro Muñoz Seca (1881-1936), un aucor que, en 
soli cari o amb col-laboració, estrenarà més de eres-centes obres entre 1915 i 

385 



1936, fou el seu millor representant. En la tradició de la paròdia dramàtica, 
perexemple la del TenorioModerniita(3O d'occubrede l 906)de Pablo Parellada, 
caricacura alhora de l'heroi romàntic i del lèxic poètic modernista, La ven
ga11za de D011 Mendo (20 de desembre de 1918), «caricacura de cragedia», 
constitueix una paròdia en vers del drama històric, tanc del romànciccomdel 
modernista, que obtingué un considerable ressò. 

Les avantguardes teatrals dels anys vinc 

Les cnc1ques de Pérez de Ayala a Benavence i als germans Quincero 
indiquen que, cap a 1916, el naturalisme és ja una escècicasuperada. En rigor, 
la Primera Guerra Mundial significa la crisi del simbolisme europeu amb 
l'aparició de les avantguardes, del dadaisme al surrealisme. A l'Escat espanyol 
aquesta crisi del Modernisme es reflecteix amb claredat a L11ces de bohemia 
(1920), de Valle-lnclan, la dramatúrgia qualitativament més valuosa que ha 
aportat el teatre espanyol del segle XX al teatre universal. L'evolució estètica 
i ideològica de Valle-lnclan (1866-1936) és complexa i constitueix un greu 
error simplificar-la en dues etapes, la modernista i !'eJperpé11tica. Ja hem 
comentat abans que les seves primeresobres es vinculen a l 'estètica simbolista, 
teoritzada a La ldmpara maravil/01a (1916), i que Valle-lnclan es considerà 
«modernista» de CenizaJ (1895) a El ye11110 de laJ almaJ (1908). Ara bé, nous 
conceptes com l' «armonía de concrarios» o els «ojos de altura», exposats a les 
seves conferències de Buenos Aires de 1910, indiquen ja una evolució que es 
concreta dramatúrgicamenc amb La Marq11eJa Ro1ali11da (1913), «farsa sen
timental y grotesca» on el mateix Arlequí afirma que «la moral de la vida 
es esa: / ¡Una armonía de concrarios!». La «musa moderna», des de la FarJa 
infa11til de la cabeza del drag611 (1910), és ja la musa grotesca dels seus poemes 
de La pipa de Kif, una musa que «se achula» en la Pana y lice11cia de la rei11a 
ca1tiza( 1920). Aquesta musa grotesca li serveix al dramaturg per concemplar 
ambdiscànciairònicai desmi cificadora cant els herois del seuancic Modernisme 
(monarquia, aristocràcia, exèrci e), com els valors tradicionals, superats ara per 
una nova consciència estètica i ideològica. La «visión escelar» de La media 
11oche (191 7) expressa una nova manera de veure l'horror de la Primera Guerra 
Mundial, lluny ja de l'anterior idealització èpica de les guerres carlines. A les 
seves primeres estrenes, comentades fins al l 912, segueix una llarga etapa de 
marginació com a conseqüència de la ruptura el juny de 1912 amb la 
companyia Guerrero-Díaz de Mendoza i a l'estrena frustrada d' E/ embrujqdo, 
enfrontat a l'aceri u Matilde Moreno i a Galdós. Tancades les portes del ceacre 
comercial, Valle-Inclan pot desenvoluparara coca la seva imaginaciócreadora 
amb una llibertat no limitada per la misèria dominam a l'escena espanyola. 
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En rigor, des d'Àguiladebla1ó11(escrenada sense èxit el 1907)0Roma11cede lobos 
(1908), les dues primeres «comedias barbaras», el dramaturg imaginà unes 
acotacions escèniques que desbordaven els esquemes realistes i naturalistes 
dominants al teatre espanyol. Convençut que és l'escenari el que crea la 
situació dramàtica i no pas a l'inrevés, la creació d'escenaris, la visualirar, el 
dinamisme i la tensió del seu llenguatge escènic i de les seves situacions 
dramàtiques confirmen l'excepcional qualitat de la seva dramatúrgia. L'any 
1920 és decisiu en aquest sentit perquè Valle-Inclan publicà quatre obres: 
una «tragicomedia de aldea• (Di11i11a1 palabrai), dues farses (Farsa de la ena
moradadelrey i Farsa y /icencia de la reinacaitiza) i un esperpemo (Luces debohemia), 
que experimentarà significatives variants textuals el 1924. La bogeria de 
Mari-Justina, l'enamorada d'un rei idealitzat i d'un ideal quixotesc que 
Valle-Inclan simbolitza a través del blau modernista rubendarià, té la virtut 
d'exemplificar aquesta ironia a través de la qual el dramaturg conrem pla ara 
amb una nova mirada, neta de mites, el Modernisme. Una nova mirada per 
mitjà de la qual contempla també ara la pròpia història d'Espanya en la seva 
autèntica dimensió grotesca. Puix que el grotesc de les farses constituirà 
l'arrel de l'esperpe11to, l'estètica que resum la seva nova.manera de veure el món. 
Així, si el dramaturg dibuixava en la Farsa y /ice11cia de la rei11a caitiza una 
caricatura grotesca d'Isabel II, la superarà després al cicle narratiu d'El ruedo 
ibéricoamb la seva visió •esperpéntica», una estètica anunciada a Llices debohemia. 
Ara bé, que la trajectòria dramatúrgica de Valle-Inclan no segueix un procés 
ni lineal ni unívoc, sinó recurrent, es comprova pel fet que, a partir de 1920, 
Valle-Inclan no escrigué solament esperpemos. En efecte,entre Los r:uerpos de den 
Friolera (1921) i La hija del capita11 (1927), els quals, amb E/ temo del di/unto 
(1926), rebatejat després com LaJ ga/aJ del di/unto (1930), serien els eres 
esperpentos reunies sora el tf rol de Martes de carnaval (1930), el dramaturg publicà 
Cara de plata (1922), tercera i darrera de les seves Comediai barbaras, a més a 
més de dos «autos para siluetas», Ligazón (1926) i Sacrilegio (1927), i de dos 
« melodramas para marionetas», La rosa de pape/ i La cabeza del Bau t is ta 
(1924). Aquestes quatre darreres peces, amb la tragèdia d'El embrujado 
(1913), les va publicar el 1927 en un volum de les seves Opera om11ia amb el 
t ítol de Retablo de la avarícia, la lujuria y la muerte. Així doncs, a parrir de Luces 
de Bohemia, Valle-Inclan no escrigué solament els eres esperpe111os de Martes de 
carnaval, encara que foren aquests els que tingueren un major ressò polític 
com a prova de la seva oposició a la dictadura del general Primo de Rivera. 
En rigor, aquests tres esperpe111os estan protagonitzats pels Martes duaniaval, 
és a dir, pels militars espanyols. Ara bé, aquest proragonisme històric de 
l'exèrcit espanyol és contemplat ara pel dramaturg com a grotesc, sigui la 
visió de la guerra de Cuba a LaJ galai del difumo, sigui la pròpia dictadura de 
Primo de Rivera a La hija del capita11 o sigui el fantorxe tràgic del rinent 
Friolera, víctima grotesca del codi de l'honor calderonià. Naturalment, 
l'edició de La hija del capita11 fou segrestada i era políticament impossible 
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l'estrena, duram el Directori, de cap dels esperpentos, inclós l11ces de bohemia. 
Nogensmenys, l'esperpento representa la contribució avantguardista de Valle
Jnclan, una dramatúrgia vinculada al teatre expressionista europeu que 
significa una condemna estèrica i ideològica de les avantguardes analitzades 
per Ortega y Gasseralseuassaig sobre ladtsh11manizacióndelar1e(l 925 ): «Los 
ultraísras son unos farsames», afirmarà Max Estrella a luces dt bohemia. La 
dramatúrgia de Valle-lnclan es representà duram els anys vint molt 
parci;íÍmem i això gràcies a l'esforç intel·ligent de Rivas Cherif. Només 
duram la Segona República s'estrenaren algunes de les seves obres: la fins 
aleshores censurada Farsa y licencia de la reina cauiza (3 de juny de 193 l), El 
embr11jado (l l de novembre de 1931) i Divinas palabras ( 16 de novembre de 
1933), aquesta amb els màxims honors escènics de l"època: en el Tearro 
Español, interpretada per la companyia de Margarida Xirgu i Enric Borràs 
sora la direcció de Rivas Cherif i amb escenografia de Casrelao. 

Cipriano de Rivas Cherif (1891-1967) fou el més qualificar renovador de 
l'escena espanyola des que estrenà a l'Areneo madrileny la Pedra d'Unamuno 
(25 de març de 1918). Admirador de Gordon C raig i de Jacques Copeau, les 
seves lectures i viarges(Iràlia, França) el posaren en comacreambl'avamguarda 
europea. Director de propaganda del Tearro dei Piccoli en la seva gira 
espanyola (1924), l'any següent fou assessor i director de publicitat de l'actriu 
italiana Mimí Aguglia, a la qual dirigí en la cabeza del Ba11tista, de Valle
lnclan, estrenada a Barcelona (20 de març de 1925). Duram els anys vim 
Rivas Cherif fundà i dirigí els grups teatrals espanyols més renovadors: el 
Teatro de la Escuela Nueva (1920-1921); El Mido B!anco (1926-1927), on 
estrenà el pròleg i epíleg de los cuernos de don Friolera (7 de febrer de 1926) 
i ligazón (6de maig de 1926), escrita expressament per Valle-lnclanamb ral 
moriu, o El Caracol (1928-1929). Amb aquest darrer munrà l'Orfoo, deCocreau; 
lo invisible, Doctor Death de 3a 5 i la arañita en el espejo (24 de novembre de 
1928), del surrealista Azorín (1873-1967); DIÍo (29 de desembre de 1928), 
de Paulino Masip (1899-1963) i una obra pròpia, Un s11eño de la razón (5 de 
gener de 1929), primera part d'una trilogia satírica on es planteja el rema del 
lesbianisme. Quan García Lorca preparava amb El Caracol l'esrrena de l'Amor 
de don Perlimplíncon BeliJa em II jardín, el grup fouprohi bit perord re governativa. 
Fracassades les seves temptatives renovadores a través dels grups experimentals, 
encara que anys després ( 1934) fundés el Teatro Escuela de Arre (TEA), Rivas 
Cherif s'incorporà al teatre comercial, roc dirigint successivament les 
companyies d'Irene López Heredia (1929), Isabel Barrón 0930) i, per fi, la 
de Margarida Xirgu (1930- 1936). Amb ella estrenà obres molc significatives 
d'aquell moment històric: la zapatera prodigiosa, de García Lorca (24 de 
desembre de 1930); Fermín Galan, d'Albertí (l de juny de 1931 ); la corona, 
d"Azaña, al Teatre Goya de Barcelona (19 de desembre de 1931); El otro, 
d'Unamuno (14 de desembre de 1932), el qual, a més a més de Pedra havia 
estrenat també SombraJ de s11eño (febrer de 1930) amb Isabel Barrón; la sirena 
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vara~. de Casona (17 de març de 1934); Yerma (29 de desembre de 1934) i 
Doña R01ita la 10/tera (12 de desembre de 1935), de Lorca, aquesta darrera al 
Teatre Principal Palace de Barcelona. Lorca i Valle-lnclan són, per tant, els 
dramaturgs espanyols que més admirà Rivas Cherif, al qual deuen el fet 
d'haver pogut contemplar en vida els millors muntatges de les seves obres. 

Entre la nòmina de l'avantguarda teatral espanyola dels anys vint hem de 
citar, per ordrecronològic, TreJ e1ce,,a1 endngulorecto(l 925) i Enemigoquehuye 
(1929), de José Bergamín (1895-1983); Narciso (1927), de Max Aub; Sin
razón (24 de març de 1928), un «juguere cragico» del torero Ignacio Sanchez 
Mejías (1891-1934); El señor de Pigmalión (18 de maig de 1928), deJacinto 
Grau, un cas insòlit en el teatre espanyol puix que es va estrenar abans a París 
per Charles Dullin (14de febrer de 1923) i a Praga per Karel Capek (3 de 
setembre de 1925); ¡Tararí! (1929), «farsa cómica» de Valentín Andrés 
Alvarez situada en un manicomi; Los medios sere1 (7 de desembre de 1929), de 
Ramón Gómez de la Sema (1888-1948), obra d'estrucrura tradicional però 
amb una escenografia cubista, una concepció i realirzació plàstica del 
personatge i un llenguatge literari carregat de metàfores i «greguerías» que, 
amb un inici intencionadament subversiu on l'apuntador girava el coverol 
cap al públic per defensar un nou teatre, la configuren com a avantguardista, 
i, ja per acabar, El hombre deshabitado (26 de febrer de 1931), un «auto sin 
sacramento» que Alberci si rua en un espai escènic innovador, el desenllaç del 
qual palesa ideològicament un clar sentir transgressor. Aquesta nòmina, 
però, seria incompleta sense una menció d'Así que pa1en cinco años (193 1) i, 
sobretot, d'El p,íblico (1930), on es reflecteix la influència de les tècniques 
surrealistes sobre un teatre, «impossible» a la seva època, que Lorca escrivia 
per estrenar en el furur. 

Durant els anys vint Unamuno i Valle-Inclan foren els símbols de 
l'oposició intel·lectual a Primp de Rivera. Deportat pel dictadora Fuerceventura 
el febrer de 1924, Unamuno defensà un pensament dramatúrgic que es 
caracteritzava precisament per la negació del llenguatge escènic, és a dir, per 
la defensa d'un reatre basat en la «desnudez» tràgica i en el plantejament de 
conflictes que es desenvolupen en l'escenari de la consciència dels seus 
personatges. El predomini aclaparador del diàleg, o millor, del monodiàleg, 
determina el verbalisme intel·lectualista d'uns personatges els conflictes dels 
quals no provoquen situacions generadores de rensió dramàtica. Al capdavall 
Unamuno resrava fidel a la seva peregrina idea que el teatre era abans per ser 
llegit que representar. Tot i això, a més a més de la Pedra abans esmentada, 
de l.A e1finge(24 de febrer de 1909) i de i.Aven~(7 de gener de 1921), escrits 
aquests darrers el 1898-1899 durant la seva crisi religiosa, i d'El pa1ado que 
vuelve (8 de febrer de 1921), estrenà aleshores Todo un hombre (19 de desembre 
de 1925 ), Raquel encaden~ (7 de setembre de 1926) i SombraJ de sueño (febrer 
de 1930). I poc després, ja durant la Segona República, El otro ( 14 de desembre 
de 1932) i una adaptació de la Medea de Sèneca (juny de 1933) interpretada 
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per la Xirgu al rearre romà de Mèrida. Un dramaturg amb intencions 
renovadores que tanmateix no assolí l'èxit fou Jacinta Grau (1877-1958), 
enemic dels empresaris, actors i autors de la seva època, tal i com revela el 
pròleg d'El señM de Pigmalión, la seva millor obra, on l'heroi, que vol crear a 
través dels seus ninots una humanitat millor, morirà a mans del cervantí 
Urdemalas, càstig fatal dels déus al nou Premereu. Fracassar el seu intent 
inicial de restaurar la tragèdia a l'Escat espanyol i atret també per la farsa i 
l'actual i rzació de mires i llegendes, com ara El condeA!arcos (19 de novembre 
de 1919) o El hijo pródigo (14 de març de 1918), donà dues versions del don 
Juan a Donj11an de Carillana (13 de novembre de 1913) i a El h11rlador que no 
se b11rla, obra escrita el 1927 i mai representada. 

El teatre espanyol durant la Segona República ( 1931-1939) 

La proclamació el 14 d'abril de 1931 de la Segona República no comportà 
dissortadament un canvi qualitatiu de la situació escènica espanyola. Autors 
com ara Benaveme, l'Arniches sainetista, Muñoz Seca, els Quimera, Linares 
Rivas, Marquina o els Machado, estèticament anacrònics, estrenaven o 
coneixien la reposició del seu repertori. El teatre comercial seguia, doncs, pels 
mateixos camins de vulgaritat i grolleria que dècades abans. La iniciativa del 
govern republicà s'orientà així cap a l'extensió cultural amb la creació de 
grups renovadors com ara el Teatre del Puebla i el Teatre Guiñol de las 
Misiones Pedagógicas, dirigits per Casana i Dieste respectivament, o com La 
Barraca i El Búho, teatres universitaris de Madrid i València que dirigien 
Lorca i Max Aub durant els tres primers mesos de la guerra civil, també 
respectivament, adreçats tots ells cap a un «poble» genèric que identificaven 
en una Espanya rural amb el camperol, «públic ideal» que hauria de 
substituir el públic burgès d'un teatre en crisi. D'altra banda, influïts pel 
Piscatord'El1ea1ropolíticoque l'editorialCénit traduí el 1930 i que Sender 
citava en el seu assaig de 1931 sobre un «Teatre de masas», un grup com ara 
Nosotros, dirigit perCésar Fakón, representava l'opció d'un teatre d'agitació 
i propaganda al servei dels interessos proletaris en la lluita de classes. 
Nogensmenys, el fet transcendent per al teatre espanyol fou l'arrendament 
aconseguit entre 19 30 i 193 5 perla companyia de Margarida Xirgu, dirigida 
per Rivas Cherif, del Teatre Español de Madrid, possible per la mort el 1928 
de María Guerrero. Foren unes temporades que consagraren García Lorca 
com el dramaturg més valuós dels anys republicans. 

La dramatúrgia de Federico García Lorca (1898-1936) destaca, després êle 
la de Valle-lndan, per la seva qualitat literària i escènica. Si l'inicial fracàs 
d'Elma/eficiodela mariposa (22 de març de 1920) fou compensat pels èxits de 

390 



MarianaPineda(24 de juny de 1927), exalració líricade l'heroïnadecimonònica 
assassinada per brodar una bandera lliberal-fer històric que en ple Direccori 
conferia a l'obra una inequívoca significació política- i de La zapatera pro
digiosa (24 de desembre de 1930), «farsa violenta• vinculada a la tradició 
literària i musical, durant els anys republicans Lorca assoleix els èxits més 
clamorosos de crítica i públic. Inceressac des de la seva infància pel ceacre de 
ei celles, la música, la pintura i les tradicions populars, defensa la necessària 
renovació del ceacre espanyol a era vés d'alguns persona e ges de les seves «farsas 
gwñolescas», com ara el Mosquicode la Tragicomèdia de don Cristóbal y la señti 
Rosita (1922), el qual ha aconseguir de fugir amb els seus companys del 
«reacro de los burgueses» en què romanien presoners a fi d'anar «en busca de 
la gence sencilla», o com ara també el Poeta del Retablillo de don Cristóbal 
(1930), per al qual «el guiñol es la expresión de la fancasía del pueblo y da el 
clima de su gracia y de su inocencia». Darrera el Compadre Fidel de Valle
Inclan s'ha de valorar amb justícia l'espectacular revicaliczaciódurancels anys 
vinc i trenca encre nosaltres de la farsa i del teatre de t irelles com a tradició 
d'un teatre nacional i popular que defensa el públic rural com a nou públic 
per al cearre espanyol. A Los cuernos de don Friolera i a aquests T íterei de ca
chiporra lorquians hem d'afegir, entre d 'aleres, Dos farsas revolucionarias 
(1934), d'Alberci; Quebranto ,k doña Luparia y otrasfarsas (1934), de Dieste; 
cinc farses en un acte que Casana escrigué per al Teatro de Misiones 
Pedagógicas i que riculàRuablojavia/, o Tresfarsas para títeres( 1936), deCésar 
Arconada (1900-1964). Major complexitat i ambició artística que aquestes 
farses de guinyol ce nen les dues «farsas para personas» escri ces per Lorca, tanc 
La zapatera prodigiosa com, sobrecoc, Amor de don Perlimplín con Belisa en su 
jardín, «aleluya erócica en cuacro cuadros», una «versión de carnara» de la 
qual va poder estrenar finalment Anfistora en el Tearro Español (5 d'abril de 
1933) i on Lorca p lantejà amb una gran bellesa plàstica i musical el conflicte 
dramàtic d'un personatge que, a pesar de la seva impotència sexual, acabarà 
criomfanc amorosament gràcies a la seva imaginació. l.a popularitat de Lorca, 
però, deriva de la seva cèlebre trilogia dramàtica formada per Bodas ,k sangre 
(6 de març de 1933), Yerma (29 de desembre de 1934) i La casa ,k Bernarda 
Alba (1936), estrenada per la Xirgu a l'exili, tragèdies d 'ambientació rural on 
les passions humanes es manifesten amb una enorme tensió dramàtica i força 
poètica a través d'imatges i metàfores de gran bellesa literària i escènica. 
Tanmateix, la crítica actual reivindica el seu ceacre més innovador i 
avancguardisca, influït per les tècniques surrealistes i no represencac a la seva 
època. Así qlie pasen cinco años (1931), per exemple, és una «leyenda del 
riempo• on es manifesta coc el pessimisme radical del dramaturg en la 
fruscracióamorosa d'un Jove la cragèdiadel qual consisteix en aprendre massa 
card que només es viu una vegada i que, per ranc, és inútil fer esperar l'amor 
«así que pasen cinco años», puix que aleshores arriba la morc. Major 
complexi rac dramatúrgica posseeix sens dubte El pública (1930), l'obra més 
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provocadora i subversiva de coces les que va escriure Lorca. Començada a 
l'Havana després de deixar Nova York, un viatge que significa la superació 
de la crisi literària i d'idenricac homosexual de l'escripror i que deixà com a 
fruir immediat els excel·lents poemes de Poeta en N11eva Yo,·k, El pública 
significa la defensa lorquiana, contra el «ceacro al aire libre» dominant, d'un 
«ceacro bajo la arena», és a dir, d'un ceacre on l'aucenricicac destrueixi 
qualsevol màscara que amagui la veritable idenricac. Tècnicament i cemà
cicamenc El pública planteja, doncs, la revolució en el ceacre, conflicte que es 
desenvÓlupa a parcird'una representació del Romeoy]11/ieta de Shakespeare. 
El desc~brimenc que el paper de Juliera l'inrerpreca un actor jove provocarà 
la protesta indignada d'una part del públic, partidari del «reacro al aire 
libre», contra aquella representació de «cearro bajo la arena» . Aquesta 
defensa d'una autèntica revolució ceacral, ètica i estèrica, constitueix també 
el remad ela inacabada Comedia Jin tít11/o( 1936), que complecaunadramarúrgia 
que l' aucor, conscient que pel seu semi e cemàcicament i tècnicament revulsiu 
era aleshores impossible d'escrenar, escrigué apostant per un reacre futur. 

Enrre l'aronia i la manca de sensibilirac històrica que reflecteixen la 
majoria d'obres escrenades a Madrid entre 1931 i 1936 destaquem Ro1a1 de 
1angreoe/ poema deia Repríb/it-a(3 de maig de 1931),d'Alvaro de Orriols, autor 
cambéd' undramasocialantibèl·lic en vers,¡ Mdq11i11a1! (22de maigde 1936); 
Fennín Galan (I de juny de 193 l), «romance de ciego» on Albertí exaltava 
el milirar republicàsublevac a Jaca, escrena polèmica que iniciava el seu ceacre 
polític, continuar amb l'edició el 1934 de Do1 fanaJ revo/11cionaria1, les 
anriclericals Bazm· de la p,·ovidencia i Fal'Ja de /01 Reye1 Mago1; La frontera (30 
de desembre de 1932) i E/ bdC11/o y el pa1-ag11a1 (7 de gener de 1936), de Paulino 
Masip; La Jirena varada (17 de març de 1934), Otra vez el diab/o (26 d'abril de 
1935) i N11e1tra Natacha ( 5 de febrer de 1936), d'Alejandro Casona (1903-
1965), crítica de l'aurorirarisme dominam als reformaroris i defensa d'una 
pedagogia basada en el respecte a la llibertat, l'amor i la rolerància, valors de 
la polí rica cultural republicana i, per acabar, E/ 1ecmo (20 de maig de 1936), 
drama social en un acre de Ramón J. Sender (1901 -1982). Naturalment, 
s'esc renà també un reacre polí ric ami republicà, monàrquic i conservador,que 
volia recuperar la cradició del rearre poètic en vers i els m ires històrics del 
nacionalcatolicisme imperial, representat per El divina impaciente (29 de 
novembre de 1934), de José María Peman. D'alera banda, la tradició del 
reacre d'humor assolí coces d'una estimable dignitat arrísrica amb Enrique 
Jardiel Poncela (1901-1952), el qual elevà la inversemblança a categoria de 
comicitat en obres com ara Umd tiene ojoJ de 11111je1· fatal (I de setembre de 
193 3), Angelina o el hono,· de rm brigadier (2 de març de 1934) o Un ad11/te,·io 
decente (2 de maig de 1935). 

La sublevació mili car feixista encapçalada pel general Franco provocà el l 8 
de juliol de 1936 la guerra civil. La majoria quantitativa i qualitativa dels 
dramaturgs espanyols, amb excepcions en la zona facciosa com ara !'A/moneda 
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(1937) de Peman o El viaje del j= TobfaJ, de Gonzalo Torrente Ballester, 
romangué fidel a la República. Nogensmenys, encara que els teatres comercials 
foren col·lectiviczars i les centrals sindicals s'ocuparen de la seva exploració, 
la baixa qualitat del repertori i de les representacions determinà un patètic 
divorci entre teatre i història que va decebre Erwin Piscaror el desembre de 
1936 en analitzar la carcellera barcelonina. Entre les escases excepcions de la 
cartellera madrilenya citem, perordre cronològic, les estrenes d'El fa/Jo faquir, 
de Diesce, i Elenamoradoy lamuerte(20d'agosc de 1936),d'Alberci;E/ cuartel 
de la montaña (I 5 de setembre de 1936), de Balboncín; La llave, de Sender, Al 
amanear, de Diesce, i LossalvadoresdeEJpaña(20d'octubrede 1936),d'Alberci; 
la N11mancia (26 de desembre de 1937), accualiczació feca pel maceix Alberci 
de l'obra cervantina al context històric, i , també d'ell, la Cantata a los hérotJ 
y la fraternidad de loI puebloI (20 de novembre de 1938). Grups com ara el 
Teacro de Guerra, secció del Alcavoz del Frente, o las Guerrillas del Tearro, 
creades pel Ministeri d'Instrucció Pública, representaren un repertori d'agic
prop, des de LoI miedoIOI valienteJ (maig de 1938), d'Antonio Aparicio, a¿Qué 
haJ hecho hqy para ganar la g11erra?, de Max Aub, el qual amb El Búho havia 
estrenat abans Pedro López Garda (setembre de 1936), un «auto• que va 
incloure enrre el seu «ceacro de c_ircunscancias». Teatrode 11rgencia es ei culà un 
volum aparegut l'any 1938 i on es reunien obres en un acce com ara El b11lo 
i El 1abo1eador, de Santiago Ontañón; So,nb,·aJ de hérot1, de German Bleiberg; 
El cafl .. 1in azúcar, de Pablo de la Fuente, i Radio Sevilla, d'Alberci, sàtira de 
les xerrades radiofòniques del general feixiscaQueipode Llana. Albertí, au cor 
també de De 1mmomentoaotro(I938-1939), dramapolícicde ruptura amb la 
seva identitat burgesa d'un personatge, Gabriel, d'obvi sentit autobiogràfic, 
va ser el dramaturg que amb major dignicac escècica va contribuir a la 
formaciód'aquell repertori d'un «ceacre d'urgència» antifeixista i revolucionari, 
mèrit que només li poc discutir Rafael Diesce (1899-1981), autor d'obres 
abans esmentades i a les quals hauríem d'afegir ara El ,noro leal O 93 7), «farsa 
para guiñol», i N11evo retablo de /aJ maravilla1 (1937), actualiczació de l'obra 
cervantina a les circumstàncies de la guerra. Finalment, no podem oblidar 
Miguel Hernandez (1910-1942), el qual s'havia inspirar en la revolució 
asturiana d'octubre de 1934 en escriure Lo1hijo1delapiedra(l935)i que l'any 
1937 publicà El labradorde,nas aire, drama social, i quatre obreres en un acce 
(Laco/a, El hombrecito, El ref11giado i Lo11en1ado1), soca el cícol Ttatroen lag11erra. 

El teatre de l'exili (1939-1960) 

La derroca republicana el 1939 significà una ruptura de la nostra eradic ió 
cultural i la seva dramatúrgia, «cauciva y desarmada», fou condemnada 
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hiscòricamenc a l'exili. Així, Margarida Xirgu ( 1888-1969) hagué d'escrenar 
al Teacro Avenida de Buenos Aires obres can valuoses per al ceacre espanyol 
com ara El adefesio (8 de juny de 1944), d'Alberci; La dama del alba (3 de 
novembre de 1944), de Casona, o La casa de Bernarda Alba (8 de març de 
1945), que Lorca havia escric el 1936 pera ella. Per la seva parc, Rivas Cherif, 
després de procagoniczar una insòlita experiència de teatre penitenciari a 
l'Espanya franquisca amb la TEA del Dueso (1943-1945), escrenà a Mèxic El 
hombre que murió en la guerra (maig de 1949), dels germans Machado, o Los 
drbole¡_mueren depie (agost de 1949), de Caso na, testimonis d 'aq uescadramàcica 
rupcura entre el ceacre republicà i el seu públic. Buenos Aires o Mèxic eren, 
doncs, escenaris de la concinuïtac històrica del millor ceatre espanyol. Rafael 
Alberci, per exemple, va escriure al seu exili argentí una crilogia d'intensa 
simbologia poètica - El trébol florido (1940), El adefesio i La gallarda ( 1944-
1945)-, més una segona versió de la Numancia, que la Xirgu li estrenà el 
1943, i una adaptació de La lozana andaluza (1963), de Francisco Delicado. 
Tanmateix, la seva millor obra, per la seva força dramàcica i plascicicac 
escènica, em sembla Noche de guerra en el Museo del Prado (1956) la qual, per 
la seva significació política, no pogué estrenar-se a Madrid fins al 1978. La 
dramacúrgia de l'exili de Max Aub conscitueix un cestimoni polític i moral 
sobre la tragèdia de l'home en el context hiscòric de la Segona Guerra 
Mundial, del nazisme i de la guerra freda. Aub vol ser croniscad'una situació 
cràgica i per això practica un nou realisme èpic que confereix al seu teatre una 
dimensió documental. A més a més d'una excensa producció d'obres en un 
acre, cal destacar entre el seu «ceatro mayor» La vida conyugal (1942), es
trenada a Mèxic (2 de setembre de 1944); Cara y cruz (1944), una «mentira 
de verdades» dedicada significativament a la memòria d'Azaña; San Juan 
(1942), tragèdia situada en el vaixell del mateix nom i potser la seva millor 
obra; El rapto de Europa (1943); Morir porcerrar los ojos (1944), on condemna 
la polícicade no-i ntervenciód'unes democràcies burgeses occidentals víctimes 
ara del nazisme, i, finalment,No( 1949), sicuadaenel poble alemanyd' Alcberg, 
línia divisòria entre les zones nord-americana i soviècica. Alejandro Casona 
(1903-1965), per contra, serà acusat d' «escapismo», de practicar en la seva 
liceracura dramàtica un simbolisme poècic i evasiu del context històric. Així, 
el conflicte entre fantasia i veritat, entre il·lusió i realitat, ja plantejat a La 
sirena varada, consci tuirà el cerna principal de Prohibidosuicidarseen primavera, 
escrenada a Mèxic el 193 7, i de Los drboles mueren de pie ( 1949). Al marge de 
La barca s in pescador( 1945) i de La molinera de Arcos(l94 7), una adapcació d'El 
sombrero de tres picos, hom poc considerar La dama del alba, estrenada per la 
Xirgu el 1944, com la seva millor obra. Paral·lelament, i des del seu exili 
nord-americà, Pedro Salinas (1891-1951) escriu un ceatre que intenta 
resoldre el conflicce cervantí entre realicac i fantasia per micjà de la seva fusíó 
poècica. Contra el teacre «racero», com anomena l'aucor el ceatre que cerca un 
èxit fàcil, Salinas s'interessa per la «realidad fabulizada» i defensa els valors 
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humanistes, com ara la dignicac, l'amor, la llibercac, la vericac i la bellesa. 
Juditye/ tirano, escrenadaa Cuba el 1951, onconcraposa la màscaradecruelrac 
d'un tirà a la seva autèntica humanitat, i El director (1936), expressió de 
l'impossible desig de la felicicac humana, són les dues obres excenses de 
Salinas,aucord'unadoczenade peces en unacce: vuiccomèdies,entre les quals 
destaquem La faente del arcangel, estrenada a Nova York (16 de febrer de 
1951) i on la fantasia es revela com una dimensió més profunda de la realitat, 
i Caín o 11nagloria científica, la qual versa sobre el conflicte entre la investigació 
científica i les seves responsabilicacs polítiques; dues «fancasías», El chan
tajista i El precio; La estratosfera, «escenas de caberna• on Salinas aconsegueix 
la transmutació poètica del sainet de tradició cervantina i arnichesca, i, 
finalment, Los santos (1945), una de les millors obres dramàtiques sobre la 
guerracivil,on l'afusellament per falangistes d'unes imatges religioses que, 
da vane l'estupefacció dels presoners republicans, assumeixen la seva identitat 
de condemnats a morc, provoca un desenllaç can poèticament sorprenent com 
políticament significatiu. Rafael Dieste, ja abans esmentat, publicà a Buenos 
Aires el 1945 el seu excel·lent Viaje, duelo y perditión, format pel Viajeyfin de 
Don Frontan, «cragedia»;D11e/odemascaras, «humorada»,i Laperdicióndedoña 
L11paria. Un altre dramaturg gallec, Eduardo Blanco-Amor, publicà a la 
mateixa ciutat les seves Farsas para tíreres( 195 3),mentre León Felipe(l884-
l 968), au cor de versions shakespearianes com ara No es cordero ... q11e es cordera, 
estrenà a Mèxic Lamanzana (195 5 ), dirigida per Al varo Custodio, i El j11glarón, 
vuit relats escènics. Al seu corn,José Bergamín (1897-1983), edità el 1944 
dues obres que palesen el seu compromís polícic amb l'exili republicà: La hija 
de Dios, una versió acrualiczada de l'Hicuba d'Eurípides, i La niña guerrillera, 
assaig de teacre popular inspirar en el vell romanç de la «Doncella que fue a 
la guerra• que s'estrenà el 195 3 al Teacro Art i gas de Montevideo, la ma reixa 
ciucacon el ClubdeTeatro, dirigit perJosé Estruch, muntà l'any l954Medea 
la encantadora, una versió lliure de la tragèdia de Sèneca. A Santiago de Xile 
la Xirgu va estrenar el 1944 El emb11uero en su enredo, farsa en quatre actes 
original de José Ricardo Morales, vinculat inicialment a El Búho i aucor 
d'una alera farsa, Burli/la de don Berrendo (1938), en la tradició de Valle-Jnclan 
i de Lorca del ceacre de tirelles. l , finalment, a més de Destino (1945),Jacinto 
Grau va escriure quatre farses en el seu exili a Buenos Aires: Tabarín (1946-
1947), Las gafas de Don Telesforo o un toco debuen capricho (1949), BibíCarabé 
(1954) i En el infierno se estan mudando (1958). 
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El teatre durant la dictadura franquista (1939-1960) 

La dramacúrgia republicana, el millor ceacre espanyol, fou un ceacre 
vençuc, empresonar o exiliac. Als escenaris d'aquell deserc dramàcic s'hi 
represencaven duram els anys quarama les obres dels dramacurgs vencedors, 
que varen establir un pac,e de complicira, amb la burgesia franquisra per 
convertir el reacre en una forma d'evasió o de propaganda nacionalcaròlica. 
A rall d'exemples recordem La Sama Virreina (1939) o Metternich (1943), de 
Pem'ifn; La 11111ralla ( 19 54), de J oaquí n Cal va Socelo; ¿ Dónde va 1, Alfomo XI l? 
(1957) i¿ Dónde MI, trútede ti? (1959), de Juan lgnacio Luca de Tena (1897-
1975); Ce/os del aire (1950), de José López Rubio, o El landó de seis cabal/os 
(1950), de Víccor Ruiz lriarre. Major incerès escènic cé, lluny del realisme i 
del nacuralisme, el teatre d'humor de Mihura i Jardiel, vinculac a la 
inversemblança i a la fancasia que deriven en l'absurd. Aquest sencir 
innovador fou incomprès pel públic del mamem, fer que els porcà a un 
possibilisme acomodatici. Nogensmenys, obres deJardiel com ara Eloísaestd 
debajo de tm almendro ( 1940) aporten aire fresc canera la vulgaritat dominam. 
Perla seva part Miguel Mihura (1905-1979), fundador i director de la revisca 
humoríscica La Codorniz, havia escric el 1932 Tres IombreroI de copa, l'escrena 
de la qual pel TEU de Madrid (24 de novembre de 1952) consricueix, pel seu 
sencic innovador del llenguacge escènic, per la modernicacde l'humorabsurd 
que es deriva de la si ruac ió dramàtica plamejada i per la crítica a la moral 
burgesa que implica, un delspuncsculminancsdel ceacre espanyol de l'època. 
Cas a banda és el d' Alfonso Paso (1926-1978), vincular als seus inicis al grup 
d'Arce Nueva, amb el qual escrenà Barriodel Este (7 deserembrede 1946) i 
que es convertí poc després en el més implacable proveïdor d'un teatre 
d'humor, conformista i de consum, coc procagoniczanc un espectacular èxit 
popular amb obres com ara Usted p11edeser m1asesino( 1958) o La boda deia chica 
(l 960). L'èxit de Paso, la seva dictadura rea eral duram dues dècades, 
converteix la seva obra en un veritable fenomen sociològic i en un testimoni 
dramàtic de la misèria escènica i moral del ceacre comercial franquista. 

Al marge de l'escimable creball de direcció de Luis Escobar en el María 
Guerrero o de Felipe Lluch i Cayerano Luca de Tena a J'Español, els incencs 
de renovació vingueren dels grups experimencals, de «camara y ensayo», o 
universi caris. Aquesracondicióde pioners, sense oblidar la insòli raexperíència 
de Rivas Cherif amb el Teacro-Escuela de Arre del Dueso (1943-1945), cal 
atribuir-la al grup Arce Nueva (1946-1948), fundat per José Gordón, 
MedardoFraile,Sascrey Paso. Amb el círol deTeatrodevang11ardiaes publicaren 
el 1949 quinze «obras de arce nuevo», la majoria d'elles estrenades pel grup, 
emre les quals hem de destacar El hermano (9 de gener de 1948), de Medardo 
Fraile, i Cargamento de s11e,ïos (9 de gener de 1948) i Uranio 235 (11 d'abril de 
1946), d'A lfonso Sastre. Tanmateix, acoscuma a considerar-se la nie del 14 
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d'octubre del 1949, dara de l'estrena d'HiJtoria de 11na escalera, com a inici 
simbòlic d'un nou rearre realista, testimonial i críric, escrit pels dramaturgs 
vençuts. L'obra dramàtica d 'Antonio Buero Vallejo ( 1916),presoner republicà 
i company com a ral de RivasCberifi Miguel Hernandez, del qual va dibuixar 
un dels més famosos rerrars, es convertí ben aviar, no sense consrants 
problemes amb la censura franquista, en el símbol d'un possibilisme tearral 
que no amagava pas ni el seu sentir crític ni la seva volunrar de denúncia dels 
valors esrablerrs des d · unaacri tud moralista fonamentada en sòl i des conviccions 
humanistes i democràtiques. Tant a H iJtoria de ,ma escalera com a Hqy es [,esta 
(20 de setembre de 1956) o a Las cartas boca abajo (5 de novembre de 195 7), 
Buero recupera per al teatre espanyol, amb un llenguarge escènic senzill i 
direcre, la real i rar de la vida quotidiana. Majorcomplexirar arrísrica posseeix, 
però, el seu tearre hisròric, des de la concepció innovadora de l'espai escènic 
i la funció narradora d 'un cec a U1110,ïador para ,m pueblo (18 de desembre de 
1958), sobre Esquilache, a Las meninaI (9 de desembre de 1960), centrada en 
Velazquez. Hem de destacar, ranmareix, E/ concierto de San Ovidio (16 de 
novembre de 1962), al meu parer una de les obres millor construides pel 
dramaturg i amb cerra influència brechtiana, on denuncia l'explotació de 
l'home per l'home, en aquesr cas la del burgès Valindin sobre una orquestra 
de cecs en el París de 1771. Alfonso Sastre (1926) és el dramaturg espanyol 
més compromès amb el realisme social. Coauror, amb José María de Quinto, 
del «Manifiesrodel TAS(Tearrode Agiración Social)» (l d'octubre de 1950), 
i de la «Declaración del GTR (Gtupo de Tearro Realista)» (setembre de 
1960),Sastredefensaun «social-realismo» que intencaabordaren cora la seva 
complexitat estètica. Protagonista d'una de les estrenes de més ressò del 
teatre espanyol de l'època, lad'EJcuadrahacialam11erte(l8de març de 1953), 
drama exiscencialisra, antibèl·lic i antimilitarisra, al qual seguiren, entre 
d'altres, Lamordaza (17 deserembrede 1954), El pan de 1od01(l l de gener de 
1957), El cuervo (3 1 d'octubre de 1957) o La cornada (14 de gener de 1960), 
contribuí al repertori del GTR amb la seva obra En la red(8 de març de 1961 ), 
dirigida per J uan Antonio Bardem. Naturalment, foren nombroses les obres 
polí riques del realisme socialista que la censura franquista prohibf esrrenar. 
Entred'alcresrecordem Elmbodt labaI11ra(l 95 l), Prólogopatético( 195 3 ), Tierra 
roja (1954) o Muerte tn el barrio, Guii/ermo Tell tiene 101 ojo1 triJtes i A.Ja/to 
11oct11rno, tores del 1955. A la convocatòria del GTR va concórrer Carlos 
Muñiz (1927), autor d'obres naturalisres com ara Telaraña1 (8 de maig de 
1955)oEJ griJJo (31 de gener de 1957), amb Ei tintero(l5 de febrer de 1961), 
una farsa el realisme de la qual es vinculava a un expressionisme grotesc i 
absurd que, lluny del naturalisme barroer i d'un costumisme de curra volada 
estètica, palesava les possibilitats d 'un realisme crític. A l'inici dels seixanta, 
doncs, el GTR donà simbòlicament l'al ternari va a uns dramaturgs espanyols 
que practicaren el realisme com a estèricad'oposicióa la diccadurafranquista. 
Entre aquesrs destaquem Lauro Olmo (1922), auror de La camisa (8 de març 

397 



de 1962), un «drama popular• estrenat per Dido, pequeño teatro, grup de 
cambra que havia fet el mateix amb El tricido (gener de 1958), de Fernando 
Arrabal ( 1932), aucor exiliat per pròpia voluncat a París, el teatre «pànic• del 
qual connecta amb l'avantguarda de l'absurd. La camisa, però, en la tradició 
arnichescadel sainet, denuncia el problema de l'atur i l'emigració forçosa dels 
treballadors espanyols a Europa. José Martín Recuerda (1925), premi Lope 
de Vega 1958 per El teatrito de don Ramón (29 d'abril de 1959), estrenà amb 
polèmica Las salva;es en Puenle San Gil (31 de maig de 1963), on l'actuació 
d'una companyia de varietats en un poble espanyol revela la seva intolerància 
Íhípocresia moral. José María Rodríguez Méndez (1925), vinculat amb La 
tabernera y las tina;as (23 de maig de 1960) a La Pipironda, un grup dirigit 
per Angel Carmona que represencava en els barris populars de Barcelona, 
estrenà també obres d 'un realisme crític de caire naturalista corn ara Vagone.r 
de 111adera (22 de desembre de 1959), Los inocentes de la Moncloa (24 de febrer 
de 1961) o El círculo de tiza de Cartagena (l de febrer de 1963). Finalment, 
recordem La feria de Cuernicabra (23 de març de 1956), d'Alfredo Mañas 
( 1929), «farsa popular» en la tradició del Cornpadre Fidel, i La madriguera (5 
de desembre de 1960), de Ricardo Rodríguez Buded (1928), tllla comèdia on 
es planteja el problema social de l'habitatge i les tensions que genera la 
convivència entre famílies rellogades en un pis modest d'un barri popular 
madrileny. 
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Teatre català. 
Entre el Modernisme i la creació de l'Agrupació 

Dramàtica de Barcelona 
per Enric Gatlén 

El Modernisme 

Del teatre d'idees 

El Modernisme, en el seu ferm propòsit de transformar la cultura catalana 
heretada de la Renaixença en una altra de nacional, moderna, europea, i, al 
capdavall, normalitzada com les altres literatures occidentals, eixamplà els 
horitzons regionals, tradicionals, eeculiars i locals en què amb escasses 
excepcions -Josep Pin i Soler, Angel Guimerà-, es movia el teatre 
vuitcentista. Perquè l'empresa de rejoveniment del teatre català endegada 
pels modernistes naixia sota l'advocació d'uns quants noms estrangers, 
assumits com a revolucionaris tant en el seu vessant ideològic com en el més 
estrictament artístic. Així, Ibsen, introduït a Catalunya a través d'algunes 
companyies italianes i de l'estrena, en traducció castellana, d'Un enemiga del 
pueblo (1893), fou immediatament assumit per !acrítica, amb Josep Yxarr de 
capdavanter, com el màxim representant del teatre d'idees, i instrumentali
tzat, a més, per distints estaments socials. Car, alcap i a la fi, el teatre d'lbsen 
satisfeia -com anota Joan Lluís Marfany a la seva resi doctoral- les 
aspiracions dels intel·lectuals, «perquè era difícil i ple de símbols obscurs 
(que és una manera de dir que era ambigu) i es prestava, doncs, a ser analitzat, 
interpretat i discutit, que és allò de què viuen els intel·lectuals, i agradava als 
obrers i als petitsburgesos perquè era, al mateix temps, un teatre naruralisra 
que no violentava, per consegüent, els seus hàbits estètics i s'adeia amb la idea 
que l'art ha de representar la vida». 
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Jbsen, d'altra banda, fou el punt d'arrencada de «cierca juventud moder
na», com deia Maragall, entre la qual descaquen els primers admiradors i 
conreadors del seu arc. Així ,Jaume Brossa (1869- l 919)amb EISJepr,lcre.s bla11cs 
( 1900) i Le.sflorsdeldesert(l 902), FelipCorciella(l872-l 937)amb E/J artistes 
de la vida (1897), o Joan Torrendell (1869-1937) amb Else11carrilats (1901) 
mos eren una producció dramàtica essencialment mimètica de la de l'esc r i pcor 
nòrdic, que recull tant el caràcter rebel i individualista d'un personarge amb 
afany regeneracionista en el seu enfrontament amb la societat, com la defensa 
apassionada de determinats aspectes de la moral anarquista, present sobrecoc 
en l'obra de Cortiella i en les Vetllades Avenir, que aquest organitzarà entre 
l 902 i 1905. En canvi, Ignasi lglésias (1871- 1928), que en els inicis vacil·là 
entre..el-model ibsenià reflectit a L'argolla (1894) i el maecerlinckià de 
Lladre.s.' (1896), s'encarrilà cap al model de l'autor noruec en peces com 
Fructidor (1897), Els comcients (1898), L'alosa (1899) i La resclosa (1899), on 
abonà la lliure actuació dels sentiments i dels instints naturals enfront dels 
convencionalismes socials i de la moral escablerca. A parrir, però, de la seva 
gradual incorporació al Teatre Romea amb El cor del poble (1902), Els vel/J 
(l 9O3)oLesgarses( 1905), lglésias reccificàfinsadesvircuar-lo el seu radicalisme 
ideològic anterior, coc fent la defensa de valors i comportament d'una 
moral pròpiament burgesa, canera la qual ell s'havia girar en els anys de 
joventut. 

La situaciód'Jglésias fou compartida també per l'empordanès Josep Pous 
i Pagès ( 187 3-195 2), el qual pouà fins a 1903 de la font ibseniana en obres 
com El mestre 11011 (1901), pautat d'U11 enemic del poble, L'enemic (1903), o Els 
visio11aris, datada el 1902 i escrenadael 1909. AmbL'endemàdebodes(19O3), 
sense haver de renunciar a una concepció social d'encuny modernista, l'obra 
de Pous i Pagès derivà cap a una peculiar forma de comèdia de costums, que 
culminà amb Se11yora àvia vol marit (1912), de call molieresc, i que fou 
estrenada amb èxit pel Sindicar d'Autors Dramàtics Catalans en un crític 
moment de l'escena catalana . Força més jove que Pous i Pagès, Joan Puig i 
Ferreter (l 882-1956) oscil·là fins a l 908 entre una obra d'origen autobiogràfic, 
La dama alegre (1904), i la seva subjecció al ceacre d'idees genèric sobrecoc 
amb Aigüe1 encamades (1907), clar manlleu del cerna i la situació general d' U11 
enemic del poble per cal d'afrontar una visió netament regeneracionista amb la 
voluntat de transformar la realitat immediata. Ara, en la seva conferència, 
«L'arc dramàtica i la vida» ( 1908), Puig i Ferreter, en exposar les relacions 
entre Vida i Teatre, establí les bases de la seva producció més personal, sense 
menysceniment de la filiació ibseniana, com prou es manifesta a La dama 
enamorada (l 908) i Elgra11Aleix(l91O). L'exposició de problemes i aspectes 
d'ordre social no passava, però, només per la concreció exclusiva d'un teatre 
d'idees, més o menys rectificar, i circumscric a la realitat catalana. Juli 
Vallmitjana (1873-1937), posem per cas, és una excepció. El gran interès 
que, en cant que pintor, li suscitaren decerminacs ambients marginats de la 
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societat catalana, el dugué a la literatura narrativa i, sobretot, al teatre. Així, 
amb voluntat redemptorista i gest compassiu i piet6s, Vallmitjana tractà de 
la crua realitat dels gita nos en peces breus com Els zi11-caló1 ( 1911) i La gita11a 
verge (1912), i dels baixos fons barcelonins a E/Jjambui (1910) o El caiament 
d'm Tarregada (1913). 

Del teatre simbolista 

Amb l'esttena de La intrrna, de Maurice Maeterlinck, el 1893, en el marc 
de la segona festa modernista, irrompé el simbolisme en el teatre català en 
forma d'una peça breu, basada en l'obsessi6 temàtica per la mort, sense cap 
mena d'acci6 aparent, i amb un llenguatge concís, reiteratiu i summament 
suggeridor. L'obra maeterlinckiana no arrossegà, però, el gruix d'entusiastes 
de què gaudí el model ideologitzant d'Ibsen. Més i tot, l'empremta de 
l'escriptor belga fou molt més imperceptible que la de l'autor nòrdic des del 
punt de vista estrictament dramàtic, tot i que els inicis de Santiago Rusiñol 
i d'Adrià Gual hi tenen força a veure. 

En efecte, Adrià Gual (1872-1943) decantà la seva obra dramàtica cap a 
la creaci6 d'un teatre de base simbolista. Així, a la «Teoria escènica»,que 
precedeix Nocturn. A11da11te111ora1 (1896), begué en les deus de l'art wagnerià 
pel que faa l'elaboraci6d'un Art total filtrar pel simbolisme: «per l'assumpte, 
a l'ànima; pel color, als ulls; per la música, a l'orella». AmbSilmci (1898), un 
dels seus primersdramesde m6n, inaugurà el Teatre Íntim amb el qual dugué 
a terme un intens treball encaminat, d'una banda, a l'orientaci6 artística 
sobre un nou teatre estranger i autòcton, i, de l'altra, a l'assumpci6 d'una 
funci6 inèdita i revolucionària pera l'escena catalana de l'època: lade director 
d'escena. Influït, a més, per la idea wagneriana d'un teatre nacional, pel pre
rafaelitisme artístic i per l'ús del llegendari i de la cançó com a fonament d'un 
«tE.11.tre popular», Adrià Gual obrí amb Blancaflor ( 1899), tot i el seu fracàs 
en ser estrenada per l'Íntim, una opció dramàtica que retrobem a L'est11dia111 
de Vic ( 1900) i en tres peces breus, La matinada, EII tres tambon i La presó de 
Lleida, que foren escenificades pels Espectacles-Audicions Graner el 1906. 
Després d'una escada a París, el 1900, Gual trencà els lligams amb el 
simbolisme més pur amb MiJteri de dolor (1902), un altre «drama de món», 
o amb La/i de Tomài Rey11ald (1904), Els pobres 111e11estralI (1906) i La pobra 
Berla ( 1908), en una línia de formulaci6 dramàtica de caràcter realista. Més 
endavant, i en clara sintonia amb la reivindicaci6 d'un teatre poètic proposada 
per la revista Tealràlia, el 1908, Gual s'hi mostrà partidari amb peces com 
D011joan (1908), D011ze/l qui cerca muller ( 191 O) i La comèdia extraordinària de 
l'home que va perdre el te111p1 (1913). 

Al seu torn, Santiago Rusiñol (1861-1930), arraconà provisionalment els 
exercicis monològics d 'encuny vuitcentista com són L'home de l'orgue(1890), 
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El sa,·a,1 de Llotja (1891) o El bo11 caçador (1892) per acostar-se amb L'alegria 
que pmsa (1898) i El jardí aba11do11at (1900), al simbolisme-decadentista 
finisecular. Més: que L'alegria que paua fos concebuda com un «quadre líric 
en un acte», que musicà Enric Morera, i El jardí aba11do11at com un «quadre 
poemàtic en un acte», amb i l-lustracions musicals de Joan Gay, cal inscriure
ho en la recerca de l'Arc total, reclamada des dels inicis per l'arrisca 
modernista. La irreconcil iabilicat explícita en aquestes peces entre el món de 
la Poesia-l'Ideal- i el món de la Prosa-la Realitat-, fou reconsiderada 
per Rusiñol a Cigales i formigueJ, amb música de Morera, i que amb L'alegria 
que paua fou estrenada pel Teatre Líric (acalà el 1901 com a resposta 
alcernacivaal «génerochico» madrileny. Encorrespondènciaamblacrajeccòria 
d'alcr{s'escripcors modernistes, Sanriago Rusiñol abandonà a inicis de segle 
el vessant esteticista i ideològic de les seves produccions del tombant de segle 
per cal d'encarrilar una carrera dramàtica de caràcter més comercial, com 
també intentaren Iglésias o Gual. Resulcacs artístics immediats: represa dels 
monòlegs, retorn a la comèdia oal sainecd'encaix vuiccentisca-E/sjo<sflorah 
de Ca11prosa (1902)- i desenvolupament d'un nou gènere, el drama de base 
realista-naturalista, en obres com L'hèroe O 903), El pati blau0903), El místic 
0903) o La bo11a gem 0906), a cravés de les quals hom pót copsar la 
modificació que Rusiñol féu de la seva actitud estètica i ideològica, concre
tada en una nova concepció de la funció de l'Art i de l'artista que plasmà a 
L'auca del senyor Eueve (1907) en forma de novel·la, i en l'adaptació teatral 
estrenada el 1917. Rusiñol apostà pel reconeixement recíproc. Així, Ramo
net, l'artista, ha d'agrair el suport econòmic facilitat per la pròpia classe a què 
pertany amb la coneguda frase «En faré, perquè ell paga el marbre», de la 
mateixa manera que el senyor Esteve ha de reconèixer en el llit de morc la 
manca d'horitzons espirituals de la classe burgesa, coc i haver sabut crear les 
condicions materials perquè l'Art floreixi com a professió. A partir, però, de 
1908, Rusiñol es deixà arrossegar cada vegada més per les concessions al 
públic fins a dur-lo a conrear, durant la Primera Guerra Mundial, el vodevil, 
amagar darrera del pseudònim de Jordi de Peracampsen peces com El se11yor 
Josep falta a la do11a 0915) i La dona del senyor Josep falta a l'home 0915). 

Del ceacre líric al rearre poètic 

A final de segle, la influència de les idees estètiques de Richard Wagner 
es manifestà sobrecoc en els diferents assaigs d'articular un drama musical o 
una òpera catalana. De primer, amb La fada que, partint d'un cexcdeJaume 
Massó i Torrents i musicada per Morera, s'estrenà el 1897 en el marc de la 
quarca festa modernista, coc assumint la concepció wagneriana de l 'òpera com 
un continumn sense números cancacs, i mitificant de forma conscient el 
llegendari i la geografia catalanes. La gran admiració que el músic alemany 
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despertà en decerminacs sectors artístics i intel·leccuals explica la creació, el 
190 l, de l'Associació Wagneriana amb l'objecciudedivulgari mantenirviva 
la seva obra a través de l'audició, de la representació i de l'edició, encara que 
no arribés a quallar en la literatura dramàtica catalana com, en canvi, es 
produí en el cas d'Ibsen. 

La creació, d'alera banda, del Teatre Líric Català, el 1901, es deu sobrecoc 
a la voluntat de neutralitzar i atenuar l'èxit del «género chico» madrileny en 
amplis sectors d'un públic, que no es deixà, però, engrapar per l'experiència. 
Toc i l'aportació d'alguns cexcos de relleu com L'alegria que pa.ua i CigaleJ i 
fl)rmigue1, de Rusiñol,La Rosom i Picar()/, d'Apel·les Mestres, o L'adoració de/J 
pastl)r,, de Verdaguer, el Teacre Líric Català naufragà per la falca de 
professionalitat i d'encaix global de músics, escriptors i intèrprets. Mestres 
(1854-1936), que escriví, per cert, les seves primeres peces dramàtiques per 
al Teatre Líric Català, col·laborà també als Espectacles-Audicions Graner. A 
partir, però, de 1906, Mestres orientà la seva trajectòria de comediògraf amb 
Sirena (1906), Lapre1emalla (1908), o Els mue-cor(l909) ijratfcia! (1912), 
en què atacà amb duresa els planteigs estètics noucentistes. Quant als 
Espectacles-Audicions que organitzà Lluís Graner encre 1905 i 1907 soca el 
lema «Síntesi de coces les arcs: cinematògraf, més música, més declamació», 
l'empresa no quallà ni arcíscicamenc ni econòmicament, coc i algun èxit 
d'excepció com El Cl)m/e Amau, de Carner-Morera, o La Santa e1pina, de 
Guimerà-Morera. Fins i cor, algunes mostres no prou reeixides d'òpera 
catalana com Euda d'Uriach (1900), d'Àngel Guimerà-Amadeu Vives, o 
Emp3rium (1906), d'Eduard Marquina-Enric Morera, cal carregar-les en el 
deute wagnerià. 

La pèrdua de l'empremca quant a la novecac inicial d'Ibsen i Maecerlinck 
deixà pas en el combant de segle a una nova moda de caràccerclassiciczant que 
tingué en Gabriele D 'Annunzio un dels seus referents més atractius. Per 
aquest motiu, la campanya de Teatràlia, el 1908, a favor del teatre poètic, 
comptà amb ell i amb el vessant sobretot comediogràfic de Shakespeare, 
traduït entre aleres per Josep Carner, com a models a seguir. Els resulcacs, bé 
que força migrats, no es feren esperar; els trobem en l'influx dannunzià de 
determinades tragèdies d'Ambrosi Carrion (l 888-197 3) com T rib111 al mar 
(1911) 0Peria11dre(l913),o de Ramon Vinyes (l882-1952)a L'arca i la serp, 
projectada el 1909 i enllestida definitivament a Bogotà, on vivia exiliat, el 
1948. De la mateixa manera que Naraica, de Joan Maragall (1860-1911), 
escricaencre 1908 i 191 O en versosdecasíl-labs blancs, i estrenada pòscumament 
el 1912 pel Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans, cé el seu origen en els 
esforços i la curiosi tac per acostar-se als aires classici czants impulsats pel grup 
noucentista. Maragall en féu, però, una lectura personal; conduí el 
desenvolupament de la crama cap als seus propis interessos intel·lectuals del 
moment, coc insistint com ja havia fet en alguns articles i poemes dels últims 
anys en el cerna de la redempció a través de la Poesia. 
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Del Noucentisme fins a la guerra civil 

Continuïtat dels autors modernistes 

El «voto en favor de que escriguin comèdies en vers», reclamat per Josep 
Carner en la seva traducció, el 1908, d'El Jomni d'una nit d'euiu, fou el punt 
d'arrencada de la campanya orquestrada per la revista Teatràliaa propòsit del 
teatre poètic. Una campanya que demostrava en el pla estrictament teòric que 
el N9!,!centisme compcavainicialment amb un programa d'actuació teatral, 
en què els poetes assumien la màxima responsabilitat. Així, Josep Carner 
(1884-1970), que havia publicatambanteriori tat Llàntia que1'apaga (1901), 
una peça de ressons maecerlinckians, i TriJta(l 901 ), de referències ibsenianes, 
i havia col·laborat als Espectacles-Audicions Graner, el 1906, amb tres textos 
extrets de la rondallística, El Comte Amau, La FuJtot.r i El miracle del Tallat, 
adaptà per a l'escena Canigó, de Verdaguer, amb música de Jaume Pahissa, 
que soca la direcció de Gual s'estrenà el 1910 a Figueres. Anys després, el 
1928, amb E/ girawlt de maig, amb partiturad'EduardToldrà,Josep Carner 
materialitzà el seu enlluernament de joventut pel Shakespeare comediògraf. 

Fins als anys vint, però, el teatre caralà es polaritzà bé entorn dels vells o 
ja granats autors modernistes, cada cop més allunyats ---casos d'lglésias i 
Rusiñol- de la voluntat renovadora dels noranta, bé entorn de nous autors 
conreadors com Avel·lí Arcís i Balaguer (1881-1954) o Pompeu Crehuet 
(1881-1941) d'una comèdia de costums d 'àmbit ciutadà. Les orientacions 
artístiques que l'empresari Josep Canals establí .en el Teatre Romea entre 
1917 i 1926 forçaren, d'altra banda, l'aproximació a aquestes orientacions 
d'aleres escriptors procedents del Modernisme. Així, Josep Pous i Pagès 
conreà en aquests anys la comèdia burgesa, impulsada per Canals, en peces 
com Quan pauava latragèdia(l 919) o Tardania (1921). Semblantment,Joan 
Puig i Ferreter, en veure fracassada públicament la seva personal aportació a 
un teatre de passions, estroncada el 1914 amb La dolça Agnèr, s'emmotllà 
també a les noves circumstàncies amb el conreu també de la comèdia burgesa 
a El gran enlluernament (1919), tot i que cert èxit li arribés amb La dama de 
l'amor feréstec (1920), clarament enllaçada amb la seva obra més genuïna, La 
dama alegre i La dama enamorada. 

Desenganyat, finalment, del teatre, perquè, d'una banda, Ji venia «estret», 
i,de l'altra, perquè «desgraciadament el teat re, més que la pintura i la música 
s'ha convertit en una indústria, i !agent hi va per divertir-se, per esplai, per 
d istreure lespreocupacionsimmediaceso fer vida de societat». Puig i Ferreter 
inicià el 1924 la seva carrera com a novel·lista i abandonà de forma quasi 
definitiva el teatre,carel 1936 publicàAnnadarrera la t0rtina, la seva última 
peça dramàtica de ressons psicologistes. 
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J osep M. de Sagarra 

El fenomen més significatiu, però, d'aquests anys fou l'aparició a la 
palestra pública d'un nou dramaturg que, provinent del camp poètic, sabé 
connectar i identificar-se a la perfecció amb uns determinats estaments 
socials. Efectivament, Josep M. de Sagarra (1894-1961) articulà a partir de 
19 l 8 un model de teatre poètic ,al marge de les formulacions programàtiques 
noucentistes i oposat frontalment al teatre de caràeter «especulatiu» o de 
«cesi». Així, doncs, ja en les dues primeres obres estrenades -Rondalla 
d'esparver, (1918) i Dijou, ,ant (1919)-Sagarra formulà la seva visió senti
mental i seriosa del ceacre, que completà amb el vessant més pròxim a la farsa 
i la comèdia en estrenar, el 192 l, E/ jardinet de l'amor. Ara, amb Rondalla 
d'esparver,, $agarra prefigurà ja el món dels seus poemes dramàtics: una 
realitat intemporal, emmarcada en un indret d'una imatge essencialiczada, 
mírica, «eterna», de Catalunya, on traça una trama mínima encarn d:un 
triangle amorós servit per uns personatges, que són vícrimes de passions 
desenfrenades, i que, posteriormenr, trobem a Maffal Prior (1926), LA filla 
del Camwí 0929), LA corona d'erpines (1930), L'hoJtal de la Glòria (1931) i 
Reina (1935). L'impacte assolit per Sagarra amb algun dels seus poemes 
dramàtics conrrasca, en canvi, amb l'escassa consideració que la crírica 
concedí a la producció costumista, bastida per tírols com Un estudiant de Vic 
(1927), LA Llúcia i la Ramoneta(l 928), l.Aplaça deSantjoan(l 934)oLA Rambla 
de les floriJtes (1935). En aquest senrit, Sagarra es considera deuror d'un 
F rederic Soler «dosificar a la meva manera; prenent model per estrueturar els 
meus personatges de l'esperit de Marivaux i de les situacions de Molière, 
ceninc present aquelles delicioses comèdies de «figurón» dels castellans 
.Moreta i Rojas». De fet, l'alternança enrre el poema dramàtic i el vessanr 
farsesc o costumista es mantingué fins a 1936, tot i que Sagarra donà molta 
més amplitud artística al primer, falcat per unes explícites constants quanr 
a versificació, ambienració, concepció de caràcters i planrejamenr general 
dels conflictes dramàtics. 

D'alera banda, de l'escàs ressò aconseguit per $agarra en algunes peces en 
prosa, La follia del desig (1925) i, sobret0t, L'aJsaJJÍnat de la senyora Abril 
(1927), ajudat pel fracàs de la tragèdiajudith (1929) i la rebuda entusiasta 
amb què el públic acollí LA filla del Camwí( 1929), Sagarra en cregué una lli
çó clara: el públic només responia de forma satisfactòria al seu teatre en 
vers, molt pròxim a la seva poesia de l'època-E/ Comte Amau (1929), per 
exemple-, i centrat cemàcicamenc en el que ell en deia senrit de la cerra. 
Tenim-ho en compte oferí enrre 1930 i 1936 alguns dels tít0ls que li 
proporcionaren un gran èxit i una gran popularitat, com L'houal de la Glòria 
(1931) o E/cafè deia Marina (1933). De fet, amb Ga,·dènia(1930), DeJitjada 
(1932) i, especialment, amb El cafè de la Marina, Sagarra abandonà 
l'anacronisme del seu teatre, coc traslladant l'acció a la conremporaneïtat; 
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l'ambient urbà, rural o mariner, hi manté, però, unes constants ahistòriques 
que fan possible que els conflictes siguin similars als de les altres obres sense 
que s'hi produeixin desequilibris. Mesos després de l'estrena d'El cafe de la 
Marina, Sagarra retornà amb L'eJtrella del.J miracle, (1933) al vessant més 
antirealista i convencional del poema dramàtic que, poc abans de l'escat de 
la guerra civil, clogué amb La canfóde la filla del marxant. 

Cap a 1946, Sagarra tornà als escenaris en unes circumstàncies històriques 
del tot modificades: un cop enllestides les traduccions del teatre de Shakes
peare, decidí desmarcar-se de la tradició de preguerra i inaugurar una nova 
etapa amb quatre obres escrites en prosa: El pmtigi tkl, mor/I (1946), La 
/orl/ma de Sílvia (1947), Galatea (1948) i Ocell, i llops (1948). En efecre, La 
fort11na-de Sílvia i Galatea formen les peces més reeixides quant a la voluntat 
de Sagarra de planrejar conflictes de més actualitat en un món modern i 
immediar, on laguerra europea hi té unpaperdeterminant coma desencadenant 
del desenvolupamenr psicològic dels personatges. La crítica, però, i el públic 
també respongueren de forma desconcertada i poc favorable a uns intents de 
renovació,que no rallaven del tot laseva vinculacióadeterminats plantejaments 
temàtics de la seva producció de preguerra. El doble fracàs de crítica i de 
taquilla, doncs, forçà Sagarra a tornar als mecanismes i a les caracrerístiques 
del poema dramàtic conreat fins a 1936 en obres com L'hereu i la forastera 
(1949), Le, vinye, del Priorat (1950), o de la comèdia de coscums a L'amor viu 
a dispesa (1952). El gran èxit no es produí fins a La ferida lluminOJa (1954), 
que,escri raen prosa,se sicuava en la líniatemàticade Thelivingrrx»n, deGraham 
Greene, i de La muralla, de Joaquín Calvo Sorelo: tracrava de la hipocresia 
religiosa, el pecat i el perdó cristià des d'una perspectiva, però, sentimental 
i lacrimògena. La ferida lluminosa es convertí, en suma, en l'últim dels seus 
èxits i, paradoxalment, en l'inici del declivi manifesr a La paraula de foc 
(1955 ), El pohre d'«perit i els altre, (1958) o Soparem a casa (1959). 

El camí obert per Josep M. de Sagarra quant a la configuració d'un peculiar 
model de reatre poètic fou seguir, entre aleres escriprors, per Ventura Gassol 
(1893-1981) en peces com La canfódel vel/Cabré, (1923)oLa Doloro1a (1928), 
basades en el llegendari i la cançó popular. En es erera dependència de la seva 
acrivirat com a hisroriador cal ressenyar la breu obra de preguerra de Ferran 
Soldevila (1894-1971 ), centrada cant en el llegendari universal, Matilde 
d'Anglaterra ( 1922), ajustada als cànons de la preceptiva neoclàssica, com en 
el llegendari auròcton, Guifre (1927), sobre un fragmenr de la llegenda de 
Guifré el Pilós. 

U na consideració a part mereix el teatre del rossellonès Josep Sebastià Pons 
( 1886-1962), essencialmenr líric i fortament arrelar a la cerra, que poua en 
les fones del llegendari, ral com manifesten La /0111 del'albera(l 922), musicat 
per Enric Morera, i Amor de pardal (1922). El 1inglar (1928), en canvi, se'ns 
mostra com un drama rural que fa explícita la influència directa de Víctor 
Català i, més concretament, de Solitud. 
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Renovació dramàtica de preguerra 

Els interessos de l'empresari Josep Canals, quant a la captació d'un públic 
burgès per al ceacre, coincidiren amb les intencions d'un escriptor de les 
caraccerísciques de Carles Soldevila(l892-l 967). Així, Soldevila, que dirigí 
la seva diversa acci vi car intel·lectual a difondre uns decerminars models de 
civilitat i cultura, es fixà, mitjançant la literatura i, doncs, el ceacre, un clar 
programa: educar i culturaliczar la burgesia barcelonina quant als costums i 
comporraments socials, coc procurant de distreure-la d'una forma eficaç i 
elegant, i amb l'instrument d'un llenguatge polit, acurar; elaborat, en una 
paraula. Desraquem del conjunt de la seva producció, Civilitzats, tanmateix 
(1922) i Bola de neu (1927), en què entorn de sengles siruacions de mé11age à 
trois, Soldevila deixà clara la seva defensa i res pec ce als codis morals estableres, 
encara que, com en el cas de Civilitzats, tanmateix, s'hagi de recórrer a la 
hipocresia, a l'engany i al joc de les aparences, ja que, per a ell, cocs aquests 
elements són el fonament imprescindible de la conducta i les relacions 
civilitzades en el món dit occidental. ' 

Lluny de la visió idealitzada, intranscendent i desenfadada, de Carles 
Soldevila, l'obra dramàrica de J. Millàs-Raurell (1896-1971) es proposà de 
fer pensar, i ajudar a pensar, sobre les falles i contradiccions de la societat 
burgesa, cal i com es patentitza a La llotja (1928), entorn del drama íntim 
d'Arnau, un home gris, que al cap de vinc-i-cinc anys de marrimoni, se sap 
i se sent enganyat. I per primer cop, dubta; en la soledat del desengany, per 
a ell, res ja no és infal-lible, car el coneixement absolut de la realicar ja no 
existeix. Pròxima als planteigs de Millàs-Raurell, Carme Montoriol (1893-
1966) oferí L'abisme (1930) i L'huracà (1935), dues peces d'ambientació i 
problemàtica burgeses, amb ressons del freudisme característic de l'època. 

Quant al ceacre de preguerra de J oan Oliver (1899-1986), falcat per una 
profunda posició de revolca moral i artística, i conscicuïc per peces com 
Cambrera 11wa (1928), Gairebé 11n acteojoa11,Joa11a ijoanet (1929) o Allò q11e 
tal vegada s'esdevi11g11i(1936), explicita el mancenimenc dels mateixos cernes 
de la comèdia burgesa escablerca -les relacions familiars i els pecirs 
problemes quotidians-amb un rraccament lirerari nou, en què l'humor, el 
sarcasme i el discanciamenc assenyalen la crítica posició de l'autor en relació 
amb la soci era r benes cant de què procedia. L'esclac de la guerra i la subsegüent 
revolució política i social que es desenvolupà a Catalunya, inaugurà una nova 
erapa en l'obra de creació de Joan Oliver que el dugué a manifestar-se com 
un decidir parridari d'una lirerarura de guerra. Així, reflexionà sobre les 
característiques de la revolució i de la reraguarda a La fam, premi Teatre Català 
de la Comèdia 1938,a través de dos personatges aparentment antitètics: Nel, 
l'home organitzat, i Samsó, l'aventu~er idealista, mediatitzats, però, pel Noi 
de la Barricada. El desenllaç de la comesa convertí, en qualsevol cas, La fam 
en un assaig aïllat sense solució de continuïcac. 
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Després de dotze anys d'estada a Colòmbia, Ramon Vinyes retornà a 
Catalunya el 1925, un any després i a causa de l'estrena de Llegenda de boire1, 
d'influx dannunzià, experimentà en la pròpia pell la condició d'escriptor 
revoltar i incòmode per als sectors culturals, estableres incloem-hi la crítica. 
Vinyes apostà en la seva conferència de 1929 sobre «Teatre modern» per un 
model de teatre discursiu, ami burgès i ami realista, com es manifesta a Qui 
noés amb mi ... (1929). Un reacre en definitiva, de transcendència que el porcà 
a distanciar-se tant de la comèdia burgesa que podia encarnar Carles Soldevila 
com del model del teatre poètic de Josep M. de $agarra, «tirallongues de vers 
que s'estintolen dretes com les mongeteres, les unes asprades per canyes, les 
altres amb asprats de consonants», segons Vinyes. De fet, el vessam més 
caraètèrístic en aquestaèpoca,eldrama burgès i ami realista, el podem copsar 
en peces com Ball de titelleJ o Fum sobre el teulat, escrites amb anterioritat al 
conflicte bèl·lic de 1936. 

Un solar per edificar 

la represa 

El tràgic desenllaç de la guera civil escanyà el 1939 les falses i, d'altra 
banda, il·lusionades expectatives que, al llarg del conflicte, hom havia fet 
entorn de l'escena catalana fins a abocar-la a una irremissible i inevitable 
situació de proscripció i de desmantellament. Una sèrie de factors marquen, 
per damunt de tot, la nova situació històrica creada: l) la prohibició caxariva 
de representar públicament fins al final de la Segona Guerra Mundial, de 
forma professional, rearreen llengua catalana; 2) conseqüència immediata de 
l'anterior, la desarticulació d'un teatre genuïnament popular i viu, que, 
ubicat en els escenaris del Paral·lel, encarnà entre 1918 i 1936 la figura 
emblemàtica de Josep Santpere, mort el l 939; 3) l'allunyament ffsic i la 
marginació dels escenaris d'intèrprets i dramaturgs: els uns, exiliats de per 
vida (Ambrosi Carrion, per exemple), d'altres, arrecerats a l'interior dels país 
entorn del treball polític (Josep Pous i Pagès), i alguns que, retornats al llarg 
dels anys quaranta -Josep M . de $agarra (1940), Carles Soldevila (1942), o 
Joan Oliver (1948)- assistiren amb dificultat i amb molt diversa fortuna a 
la represa de les seves activitats com a dramaturgs; 4) la desconnexió 
pràcticament absoluta amb les línies de força del teatre estranger culte 
contemporani; i, tot plegat agreujat, 5) per la prohibició expressa de traduir 
obres estrangeres que perdurà fins a final dels anys cinquanta. • 

S'interrompia, així doncs, aquell procés de normalització de la cultura 
catalana que, del Modernisme ençà, havia tendit a convertir-la en una cultura 
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oberta, moderna, homologable amb les aleres cultures nacionals de base 
industrial. Pel que fa al teatre, la ruptura enrre l'escriptor i el seu públic més 
genuí es produí de forma violenta, implacable i irreversible durant un temps 
considerable. Així, i amb moriu de la represa pública de les seves accivicacs, 
el 1946, el teatre català es desenvolupà forçosament al marge de les 
coordenades generals de l'espectacle i de laliretacuradramàc.ica estrangera de 
l'època, abonat a més pel manreni mene de formes dramàtiques obsoletes de 
la tradició de preguerra com el sainet i la comèdia de costums d'arrel 
vuiccenrisca o el melodrama lacrimogen i sencimencal. Un teatre i, doncs, una 
socierac, que en els primers temps de la reanudació s'emmirallà encara en les 
reposicions tronades del repertori tradicional imposa e ja abans de l 936, i que 
desconfià o simplement rebutjà els esforços isola es de renovació de Josep M. 
de Sagarra en peces com l.A /or/una de Sílvia (194 7) o Galalea ( l 948) en el seu 
ànim d'acostar-se al teatre de pregona preocupació moral que a final dels anys 
quaranta es feia a Europa. 

Llevar de la decidida actitud de Sagarra d'arraconar, coc i que sense èxit, 
el seu rea e re pretèrit, ¿quins aleres au cors s'esforçaren per entroncar la pròpia 
producció amb les línies generals de força del ceacre contemporani, coc 
rebutjant o obviant amb més o menys fermesa, la tradició establerta, 
encallada i desfasada' Assenyalem,en primer lloc, las producció de determinats 
dramaturgs que, com en els casos de Josep Palau i Fabre, o de Joan Brossa, 
promocionat de fet per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, no foren editats 
ni represenracs en règim diguem-ne professional fins uns quants anys 
després. Efectivament, al llarg dels anys cinquanta, Josep Palau i Fabre 
(1918) desenvolupà una peculiar concepció de la tragèdia, encesa no en 
cecmes propis de la preceptiva literària, sinó des del punt de visca cemàcic, en 
ranc que llenguatge implícit de la llibertat a través del diàleg i de la relació 
mediúmica de l'autor amb la figura d'un Don Joan vitalista sense, però, 
redempció possible, en obres com l.A lragèdia de Don Joan (1954), Príncep de 
les /enebres (1955) i L'exds de Don Joan foll (1957). En la seva proposta d'un 
ceacre de síntesi, Palau exposà també la revolució del temps ceacral, 
necessàriament breu i intens, així com una acció concentrada i proveïda, 
d'alera banda, d'una ambiciosa i complexa escenografia. Hi hagué, en segon 
lloc, qui aconseguí fins i coc un cerc ressò en els escenaris professionals, encara 
que sense continuïtat; és el cas de Josep M. Espinàs ( 1927), el 'l¡ual mostrà a 
És perillós fer-se esperar (1958), una experiència dramàtica de construcció 
realista, basada en una sicuació-límic, pròpia de la liceracura exiscencialisra 
que, en canvi,esdiluía Elsdesterrats,dacada el 1958, en què craccaambcruesa 
de la problemàtica de l'emigració rural cap a la ciutat, i de la confrontació, 
en suma, entre formes de vida i deculrura antitètiques, que serví posteriorment 
de base per a la seva novel·la l.A collila del diable, publicada el l 968. Pròxima 
des del punt de visca temàtic a Els des/errats, és l.A W de la /erra (1955), del 
rossellonès Jordi Pere Cerdà (1920), pseudònim d'Antoni Cayrol, qui 
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accentuà el d ramatisme d'una ambientació genuïnament rural d'ordre mate
rial, a través de l'enfrontament entre Miquel i el terratinent Garrotxí, en un 
tractament essencialment líric de la realitat terrenal. 

l, en tercer lloc, els casos de Josep Carner i de Llorenç Villalonga (1897-
1980). El primer publicà el 194 3 El misterio de Q11anaxh11ata, dramatització 
d'una llegenda religiosa índia, que posteriorment recreà a El Ben cofat i l'altre 
(1951) amb afegir~ i supressions, i amb un pròleg en forma de diàleg on 
explica els dubtes i les seves descobertes per muntar un peça basada en el 
conflicte entre una litúrgia, que emblematitza el Ben cofat, i «la possibilitat 
(encarnada per l 'Escabellar) de resoldre-segons Marina Gustà- la necessitat 
reli~sa lliurement i en solitud, a través de la comprensió i l'acceptació de 
la natura com a manifestació de la vida que inspira amor». Quant al teatre de 
Villalonga, seguint Josep M. Benet i Jorner, el podem dividir en tres vessants: 
el pròxim a l'anomenat rearre de l'absurd, carregar d'un sentit a esrones 
al-legòric-La T11ta i la Ramoneta, Festa Major i L'esfinx-; el quad rede costums 
desfigurar dels seus límits segons una fórmula personal, que té en la marquesa 
de Pax, donaCatalinadeSerralra, el personargecenrral - Lamarq11esa es disposa 
a anar al teatre, La ving11da de la infanta, per exemple-, i, finalment, el drama 
pròpiament di r psicologista de rons tràgics i regles classici tzants-Ftdra, Fa11st, 
Aq11il-k.r o l'impossible. 

L'Agrupació Dramàtica de Barcelona: a l servei d'un nou teatre 

El 195 5, sora la presidència de Ferran Soldevila i la protecció del Cercle 
Artístic de Sant Lluc, un grup d'intel·lectuals, procedents de la burgesia 
mitjana barcelonina, creà l'Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB) amb 
l'objectiu de connectar un altre cop el rearre català amb els corrents 
dominants del teatre estranger contemporani, sense renunciar a una revisió 
crírica de la pròpia tradició, que corria el perill de ser oblidada. Així, i sense 
cap aspiració de professionalització en els seus inicis, l'Agrupació Dramàtica 
de Barcelona organitzà simulacres de remporades teatrals estables, rot i les 
traves administratives i el nombre reduït de representacions permeses per 
cada muntatge. Certament, els responsables de l'Agrupació Dramàtica de 
Barcelona articularen un programa d'actuació àgil i eclèctic quant a la 
selecció de textos i d'aurors de la tradició universal: Shakespeare, BenJonson, 
Goldoni, Txèkhov, Strindberg, Shaw, C!audel i Giraudoux. l els més 
immediats: Anouilh, lonesco, Dürenmarr i Berrolr Brechr. Si ens cenyim a 
les pecesdramàtiquescaralanes, l'Agrupació Dramàtica de Barcelona preparà, 
en un marc de crisi i degradació de l'escena comercial i amb les mancances 
i limitacions que hom convingui, una intel·ligent tria de la producció 
contemporània, susceptible ral vegada de ser urilirzadaoassumida com a base 
programàricad'un uròpicTearre Naciona!:Na11sica, deJoanMaragall,L 'a11ca 
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del ,enyor Eiteve, de Santiago Rusiñol, El ben Cofat i l'altre, de Josep Carner, o 
La fortuna de Sílvia, enrre altres obres anreriors a 1955, i, sobrerot, auspicià 
la promoció o descoberta de Joan Oliver, Salvador Espriu, Joan Brossa, 
Manuel de Pedrolo, Maria Aurèlia Capmany i Baltasar Porcel, enrre altres. 

Així. Joan Oliver, ben conscienr que «el teatre català és un magnífic solar: 
runa, pedregam, no poques barraques i algun quiosc de guix, d'estil 
vagamenr balcànic», es disposà «a netejar el rerreny, a aplanar-lo, a preparar 
l 'excavació dels fonamenrs» en obres estrenades per l'Agrupació com Pigmalió 
(1957), versió lliure del text deG.B.Shaw, Primera representació(l959) o Ball 
robat (1959). A Primera representació, se serví dels aspeccesargumenrals d'una 
obra de joventut, Gairebé un acte ojoan, J oana ijoanet, per tal de desparxar
se a gust, micjançancel recurs del teatre dins del ceacreque dóna a la comèdia 
una actirud «vagamenr pirandelliana», del deplorable estat de l'escena 
professional de postguerra, caracteritzada per la manca de preparació 
intel·lectual del públic, per la falta d'una crítica responsable, pels mòbils 
absolutamenr lucratius del p rimer actor-empresari, i per les enveges i 
gelosies dels intèrprets. De fet, Oliver hi superposà, cot sublimam-la, la 
pròpia reflexió i vindicació d'un teatre essencialmenr social, en la figura de 
l'autor, el senyor Borrell ; l'amargor i l'orgull de l'autor dramàtic trepitjat i 
ferit per un medi teatral migrat, enrarit i deficitari. A Bai/robat, Oliver pactí 
d'una narració seva, Eicena d'alcova (195 l), per cal de bastir una arrodonida 
pitce bien faite sobre la infelicicat humana que, cenrrada en tres parelles al cap 
de deu anys de macrimoni, és plantejada per l'au cor com a i nevi cable. Així, 
per a Feliu Formosa «Ball robat és una obra equilibrada i rodona: cadascun 
dels diàlegs té idènrica densitac, perquè Oliver té molt clara des del primer 
momenr la psicologia de cada personacge. Això fa que, per damunt de l'acció 
i de l'aspecce crícic (la crícica del macrimoni burgès) m'hagi interessat la 
psicologia, diferenciada en cada frase, en cada accirud dels personantges. 
L'epíleg (el sopar on s'enfronren els eres matrimonis) és magiscral.» 

Q uanta laseva vinculació a l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, Salvador 
Espriu (1913-1985) hi estrenà Antígona i Primera hiitòria d'E,ther. La pri
mera, escrita el 1939 en una primera versió, observa un propòsit clar: exposar 
en forma dramàcica el cerna de la guerra civil des de cocs els punts de visca 
possibles. Espriu partí, de fet, del desenllaç de la guerra i de la subsegüent 
divisió en vencedors i vençucs, i node! censdebacentre la llei humana i la llei 
natural de l'obra homònima de Sòfocles. Amb coc, Espriu recollí de l'autor 
grec l'accenruació de l'enfronramenr enrre dues posicions irreduccibles, 
Creonr i Anrígona, que es debaten enrresi. Revisadaenrre 1963 i 1967, ultra 
qüestions estrictament d'ordre escilístic i l'afegitó, l'ampliació i la supressió 
d'alguns passacges, Espriu hi inrroduí un nou personacge, el Lúcid Conseller, 
amb el qual dugué a cerme un procés d'humaniczació i relaciviczació dels 
personacges clàssics, de manera que acenua el caràccer simbòlic d' Anrígona 
i de Creont de la primera versió. El nostre autor es proposà, finalmenr, 
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transcendir la tragèdia local de la seva pàtria al pla col·lectiu, al conjunt de 
la humanitat, per tal de no reduir a uns límits geogràfics i temporals prou 
concrets i determinats el seu rebuig a la violència i la seva condemna de la 
irracionalitat. Encaramés: pera Espriu, nohi ha responsabilitats parcel-lables; 
tots som responsables dels nostres actes i, en definitiva, de l'esclat, 
desenvolupament i conseqüències d 'unaguerracivil amb vencedors i vençuts. 
Les raons estrictament morals d 'Espriu el porten, així doncs, a situar-se en un 
relativisme comprensiu, a predicar, a través de la fig ura d'Antígona, la 
superació dels odis i el perdó. La visió moral i en absolut maniqueista de la 
guerra aprox imaAntígona a Primera hiJtòria d'Esther i a La pell de brau; 1' expiació 
ul-t\ma d'Antígona, el seu sacrifici, ha de fer possible, doncs, la reconciliació: 
«Calmeu el poble i que torni a les cases, que cadascú torni a casa. No sé si moro 
justament, però sento que moro amb alegria. Privada de la llum en una lenta 
espera, recordaré fins el darrer moment la ciutat. Que la maledicció s'acabi 
amb mi i que el poble, oblidant el que el divideix, pugui treballar. Que pugui 
treballar, i tant de bo que tu, rei, i tots vosaltres el vulgueu i el sapigueu 
servir.)> 

Entre 1947 i 1948, Espriu redactà Primera història d'Euher, inspirada en 
el tema bíblic d'Esther, una figura que, d'alera banda, formava part dels 
records del seu món d'infantesa, perquè a casa de la tia-padrina Maria 
Castelló, «hi havia, penjada a les parets, una col·lecció admirable de gravats 
francesos, heretada dels besavis on es narrava sencera l'anècdota oriental». 

Segons Espriu «la meva tia, permetent-me - magna concessió
d'interrompre-la en la lectura, fou la primera a explicar-me la significança de 
l· immortal apòleg. l hi posà un entusiasme ostensible, nascut a qui sap quines 
pregoneses de l'obscura sang.» La història, situada a Susa, en el món persa
jueu, fou traslladada per Espriu, mitjançant el recurs del teatre dins del teatre 
i sense modificar-la, a l'escenari d'un teatre de titelles muntat en el jardí dels 
cinc arbres davant dels espectadors de Sinera, tot capgirant, així doncs, el 
significat del textd'origen,i superposant dos plans «llunyd'aquí(Susa),prop 
d'aquí (Sinera) potser davant d'aquests mateixos nassos»; els de l'espectador. 
La nuesa clàssica d'Antígona deixava pas a una obra complexa, barroca, en què 
lacreaciódel llenguatge,conscientment deformat amb tècniques pròpies del 
Valle- lnclan esperpèntic, donava com a resultat una «síntesi concebuda en 
una època difícil, com a monument pòstum i definitiu de les possibilitats 
literàries que ofereix la llengua catalana moderna», en paraules de Joaqui m 
Molas. 

En un altre ordre de coses, la condemna de la guerra fratricida d'Antígona 
fou assumida per Espriu a Primera històriad'Esther, que n'accentuàla inutilitat 
de l'empresa en anotar al final del 'obra, i en boca del 'Altíssim, la inexistència 
d'una veritat absoluta i la necessària superació de la «insensata baralla entre 
germans» a era vés del perdó i de la tolerància: «Atorgueu-vossensedefallences, 
ara i en crèixer, de grans i de vells, una almoina recíproca de perdó i tolerància. 
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Eviteu el màxim crim, el pecat de Ja guerra enrre germans. Penseu que el 
mirall de la veritat s'esmicolà a l'origen en fragmenrs pecicíssims, i cada un 
dels trossos recull tanmateix una engruna d'autènrica llum.» Perquè Espriu 
reforçà a Primera història d' Esther els elemenrs de discanciació--que a A ntfgona 
cristal·litzaren en el personatge del Lúcid Conseller- en la figura de 
l' Altíssim amb la pretensió de provocar damunt del leccor/especcador, ei cella 
immers ram bé en un mónanriheroic, una lúcida i crítica reflexió, que Espriu 
derivà cap al desolat i dur món de postguerra, copsat amb agror satírica: «Al 
nostre segle erudit i romànric, sense més norma que els mals sentimenrs, ec 
defineixen com a figures de delicte, en un parpelleig, llengües, idees, 
pistrincs, inòpies, gestos, raneres, penellons i races. I si de cu s'encaterinen i 
t'encasellen, hom ec despatxa, enmig de dicteris, a qualsevol patíbul, 
end iumenjat-te prèviament de pallasso, amb la boca esqueixada d'orella a 
orella, de pur panxó de joiós maquillatge.» 

La vinculació de J oan Brossa (1919) a l'Agrupació Dramàtica de Barcelona 
amb l'estrena, el 1961, d'Or i iai, representà el primer inrent públic seriós 
de donar a conèixer l'obra d'un poeta que, d'ençà de 1945, havia escric 
nombroses pàgines del que ell anomena «Poesia escènica», basada en l'acció 
i el movimenr, i en una relació d'ínrima correspondència amb Ja seva obra en 
vers. Així, en una primera etapa, primà Ja reflexió sobre les possibilitats 
d'experimenració formal en el llenguatge teatral -Ahmoiú l, Amenofis IV, 
Tutenkhamon (1947),Sord-mut(l 947); a partir de 1950,la temàtica, bandejada 
inicialmenr --Quiriqrúbrí (1945) fou una excepció- començà a adquirir un 
relleu considerable, que culminà sobrecoc a la darreria dels cinquanta en una 
etapa de gran creativitat, en què, en justa correspondència amb la poesia en 
vers, els temes de la nació, la llengua i els costums s'erigiren en dominants 
-Riu avall (1955), Gran guinyol (1957}-, així com els de la llibertat, 
l'arrelament de l'home a Ja cerra o la injustícia social -La mina tkapareguda 
(1958}-, mentre que, d'altra banda, els eres actes de les obres deixaven de 
tenir cap mena de relació entre si -El cavall blanc (1957). A l'inici de la 
dècada dels seixanta, la «Poesia escènica», de Joan Brossa, es diversificà en 
dues gransdireccions: el conreu de la línia de relleu cemàcic-Co/tardecraniI 
(1962), per exemple-, i la inauguració en el pla formal d'una sèrie de gèneres 
paraceacrals basats en l'acció i en la implicació activa de l'espectador: Po11-
1eatre,escricenrre l 946i 1962,Stripteasei teatreirregular(l 962-l 967); monòlegs 
de transformisme en qualitat d'homenatge aLeopoldo Frégoli, i Acriommmica/J 
(1962-1968). 

Manuel de Pedrolo (1918-1990) redactà entre 1954 i 1963 un coral de 
tretze obres que, segons ell mateix, «sempre donen voltes entorn del mateix 
pcoblema». L'examina o el presenta, des d'angles diferents, i, per cant, hi va 
profunditzant, però el p roblema sempre és, fonamentalment, el de la 
llibertat. De fet, la seva obra començà a prendre cos amb Cru111a, premi Joan 
Santamaria 195 7, en què, tot i ser la més pròxima a Ja tendència dita 
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absurdisca del ceacre europeu de l'època, plantejà el cerna de l'aucenticicac i 
inaucenticicac de l'home, coc partint de les premisses heideggerianes, segons 
les quals, com més autèntic és l'home, més incapaç es mostra de comunicar
se amb la realitat exterior. 

Així, a Cmma, dos personatges, el Resident i el Visitant, que «pensen la 
vida més que no la viuen», segons Jordi Sarsanedas, es disposen a conèixer, 
tancats en una cambra aparentment buida i blanca, la pròpia realitat i coc allò 
que sigui mesurable. F ins que abandonen l 'aventuradel coneixement científic, 
que com porca apamar l'habitació, perquè es troben davant de la dificultat de 
donar un fonament científic al coneixement que voldrien obtenir: en 
de.~~parèixer les xifres de la cinta mètrica, ja no poden apamar l'indret on es 
crobèn, i no poden, en conseqliència, donar cap sentit al món. Pera Pedrolo, 
però, i aquest fou un element dediscanciament important amb el pensament 
heideggerià, el compromís social de l'home és indefugible: «Jo resolia la 
meva peça en el sentit que J'aucenticicac mena a l'aïllament, a la pèrdua de la 
real icac. El Resident es poc dir que no té concacceamb ningú.que fins ignora 
que allí a dues passes hi ha alera gent. Viu centrat sobre el fet intangible del 
seu ésser. l això no vol dir que no sigui vulnerable: ho és més que d'aleres i 
coc. .. Una actitud aberrant si l'home ha d'assumir un compromís de l'ordre 
que sigui.» Cmma assenyala, però, cora una sèrie de coincidències formals i 
tècniques amb l'anomenat ceacre de l'absurd: situació inicial absurda, es
cructuracircular ,nul -la acció integrada dinsd 'un marc escenogràfic de màxima 
simplicitat, temps i espai absolutament indeterminats, personatges anònims 
essencialiczacs, mancacsd' identitat pròpia, caraccericzacs pel seu comportament 
extern, moral. I, finalment, el llenguacge,despullacde recoricisme,econòmic, 
en què repeticions, paral·lelismes i equívocs ajuden a la configuració d'una 
atmosfera opressiva i angoixant i a extremar l'absurditat de la vida dels 
personatges. l.a diferència, però, entre Cmma i bona parc de la seva producció 
posterior ve donada per la presència en el conjunt de l'obra dramàtica de 
Pedrola d'una coherència d iscursiva a què escapa, en canvi, Cn11na. 

AmbHumes i No (1957), Pedrolouciliczà la metàfora de la gàbia. Daic d'un 
hipotètic escenari, hi ha dues gàbies o cel·les, a cadascuna de les quals viu una 
parella, Fabi i Selena, Brec i Aliana, que en el segon acte es veuran depassats 
per Feda i Sorne, els respectius fills, que ja eren presents, si bé callats, en el 
primer acce. Els pares han viscut sempre soca la tutela de No, un carceller 
situat en un passadís entre les dues cel·les; sense cap mena d'èxit han intentat 
la fugida. Només una acci tud més dinàmica per part dels fills forçarà que la 
lluita adopti un altre caràcter. Feda i Sorne empraran, doncs, uns nous 
mètodes, la ciència i la intel·ligència, mai no conreats pels pares, i que els 
conduiran a investigar per primer cop la cel·la. A la fi, Feda descobreix unçs 
cortines en la parc posterior de la cel -la; les estira i les fa caure: darrera, hom 
creba una gran reixa que els empresona a cocs, No inclòs, i eres carcellers per 
a cada cel·la que inclou, òbviament, el passadís de No. Aparentment, l'obra 
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sembla que aposti per una solució pessimista, si suposem sobreroc que darrera 
els barrocs amagacss'alineen aleres sèries infinites. Ara, per al maceix Pedrolo, 
valedor d'una concepció essencialment lliure de l'home basada en 
l'exiscencialisme, que el porca a rebel·lar-se concra el conformisme, tanc la 
derroca de No com la revelació d'aleres reixes al fons de la cel·la suposen 
avenços imporrancs per als joves Feda i Sorne, els quals, unies «s'han desfer, 
doncs, d'una limicació primera, immediata. Amb el cemps, més enllà de la 
peça, ells mateixos o els seus fills faran un altre progrés», segons Pedrolo, fins 
que la Humanitat sigui lliure per complet, i el sentit de la lluita quedi 
finalment, per tanc, del coc justificar. 

En alcees peces, Pedrolo reflexionà sobre el cerna de la llibertat des d'una 
perspectiva més específicament política i social: la lluita de l'home concra el 
poderescablerc,Sit11acióbú( 1958), el rebuig ala imposició de l'ideari religiós, 
Darrera venió per ara (1958), i el qüescionamenc crític de l'aparell burocràtic, 
L'ús dèla 1na1b-ia (1963). Mentre que en un altre grup de peces medicà sobre 
aspectes més pròpiament filosòfics del coneixement del món: a Algú a l'altre 
cap<kpeça(l 962), exposà un conflicte de baseexiscencialisca, l'iue,· per als altres, 
concretat en l'incenc de comunicació amb una vella simbòlica, muda en un 
principi. El cerna, encara, del coneixement dugué Pedrolo a especular sobre 
ell a través de l'acció i de la reflexió a Sóc e/ defecte(l 959), a assumir la vida com 
un procés cec a Tb:nica<kcambra(l 959); Baner 11otícier<kSIIter(l 962) i Aco111pa11JO 
q1,a/sevol cos (1962) cepresencaren, en canvi, un cerc rerorn a Crm11a pel que fa 
a un cerc abandonament de la coherència discursiva del conjunt de la seva 
obra. 

Si el ceacre d'Espinàs suggeria una mínima base exiscencialisca, a T,, i 
l'hipòcrita (1959), peça de Maria Aurèlia Capmany (1918-1991), basada en 
L'oeuf. de Felicien Marceau, copem si més no amb un producte que, en 
correspondència amb la narrativa de l'aurora a l'època, cé força elements 
d'exccaccióexiscencialiscacom ara la manca d 'aucencicicac i la incapacitat que 
cé el procagonisca, Honorar, d'assumir la pròpia llibertat al llarg d'un dens 
monòleg que adreça al leccor/especcador; un mer assaig de justificació, en una 
paraula. El cerna de la inaucencicicac el replantejà a El desert <kls dies (1960), 
adaptació de la seva novel·la Ara ( 1958). Dins de l 'òrbi ca també existencialista, 
cal inscriure-hi Els condemnats (1959), de Baltasar Porcel (1937), un drama 
d'influència sarcriana entorn d'una censa situació-límit que desemboca en 
una tragèdia familiar, i La simbomba fosca (1962), on, sense renegar de la 
filosofia exiscencialisca, incorpora ja algunes tècniques, pel que fa a escenografia 
i llenguatge, pròpies de l'anomenat teatre de l'absurd. La incidència 
existencialista, fil erada per un tractament cristià, és també present a Parasceve, 
accèssit al premi Joan Santamaria 1957, del mallorquí Blai Bonet (1922), 
mencrequea Ulissesal'Argòlida(l962),deNicolau M. Rubió i Tudurí(l891 
-1981), hom sembla copsar-hi una actitud més aviat paròdica del vessam 
tràgic de l'existencialisme sarcrià. 

415 



Quan el 1963 l'Agrupació Dramàtica de Barcelona desaparegué de forma 
forruïca dels escenaris, la seva continuïtat quedà en bona manera assegurada 
tant per la creació, el 1960, de l 'Escola d'Arc Dramàtic Adrià Gual com pel 
desplegament del fenomen dit del teatre independent i per la convocatòria 
a partir del mateix 1963 del ptemi Josep M. de Sagarca, en tant que 
plataforma dels joves, o si més no renovadors, dramacucgs catalans. Tot 
plegat ajudà a remuntar amb fermesa l'escarde prostració de l'escena catalana, 
alhora d'assentar-ne les bases de la seva modernització. 
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Antígona v. Living Theacrc 
Anrfgona v. SOFOCLES 
Antigont v. At.mRJ, Viuorio 
A1t1igone v. ANOUJLH, Jean 
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-li Filosofo l 163-164 
- li Marescako I 162, 163 
- l.A Cortigiana l 162-163 
- La Talanata l 163 
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-Còcal l 84 
-Eoloicó 
- Elsacariwo, l 22, 74-75 
-Els babilonis l 74 
-Elsca11allers 175-76, 87 
- E/J comensals I 74 
-Els núvols l 76-77, 83 
- Els ocells l 78· 79 
-lapau 177-78 
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- Or ai son lli 21 O 
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Felix 
Arte Nuevo, grupo de ceacro del lli 396 
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A.si q111 pasm rinco años v. GARdA LoRC.A, 

Federico 
A Slight Acht v. P~•. Harold 
A11ll()(WI v. MAUillAC, François 
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-Narcisa Ill 389 
-No III 394 
- Ptdro Upn Garcia lli 393 
- ¿QMI has ht,ho hoy para ganar la gMma? 

111 393 
- San J Man III 394 

AVBICNt, Francoise d' v. MA!NTENON, mar
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At-es y pajaros V. BENAVENTE,Jacinto 
Awva due pisrole ,on gl io o«hi bian,hi e neri v. 
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BAJ.ZAC, Honolide li 301; Ill 46, 48 

- El famr IJI 46 
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BAQUÍUDES J 21 
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- L'inawtrtito l 206; li 46 

Bantlltta i 191 
BARDEM,Juan Antonio Ill 397 
BARKENnN, Marjorie Ill 288 
BARLACHT, Emsc Ill 239 

- Der Tou Tag Ill 239 
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- El virgo dt Viremeta 11 247 
- Pasqua/o i Victntt ta lI 247 

BERNINI, G ian Lorenio I 198,209,221 
BERNSTEIN,Leonard Ill 176,189,194 
BERSEZJO, Vittorio Ill 118, 123 

- LamisbiadtMon.rs«Tralltl 111118, 123 
BERTANI, Giovan Batcisca J 168 
Berthtauxgra11dspieds 1 234 
BERTINAZZl, Carlino l 187,216,224,225 
BERTOIAZZl, Cario Ill 124-125 

- ElnostMilan Ill 124, 125 
- La gibigianna Ill 124, 125 
- La zitella Ill J 25 
- L'egoista Ill 125 
- L,,/;; Ill 125 
- Ona uma de la vita Ill 124 

BERTRAND, Aloysius l 226 
BESSON, Benno Ill 256 
BETTI, Ugo Ill 153-156 

- Corruziont al palazz.o di gi111tizia 
Ill 154-155 

- D,litto a/l'isola dtlltrapn Ill 155 
- Frana alio sralo Nord Ill 154 
- li diluvio Ill 154 
- li giocatore Ill 15 5-156 
- li paese dtlle vacanze Ill 154 
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- lrme inn/Xt1Jlt Ill 155 
- lsp,zione lll 155 
- La f11ggitim IU l 56 
- L' aiuola bn,data lli 156 
- La rrgina , g/i insqrti lli 156 
-Lotta fino a/l'alba lli 155 
- Marito e mogli, lII 154 
- Nostri sogni Ill 154 
- Una b<lla giOrNata di s,1tmbrt IU 154 
- Vmto Nottrm,o Ill 154 

BErnNElll 11 83 
BE1T1N1, Pompeo IU 125 

- La g111rra Ill 125 
Bw, Th~ore de li 5, 7 

- Abraham sacrifiant 11 5 
BEZYMENSKI, Alcksandr li 281 

-Elropdefme/111281 
BHARATA 1123 

-Nat-¡a-CiJtra l 123-124 
BHASA 1125 

-Svapnavasavadatta l 125-126 
BHAVABHUTI l 127 

- Malatimadhava l 127 
BIANou, Giuscppc l 192 
BIANCHJ,ludovicode 1194, 195 

- 11} conclwioni l 195 
BIANCOWJJ, Giw.,ppc Domenico J 183, 

186,211,212,214,215,216,223,224, 
225,226; li 46 

- Mldico w/antt 11 46 
BIANCOLElll, lsabella J 2 l O, 2 l l 
BIAl<COWJJ, Níccolò J 202 
BIBBIE.'IA J 148, 149-150, 182 

-La,alandria 1148, 149-150, 182 
Bib/Cara/;I v. GRAu,Jacinro 
BIDAllT, P. lli 362 
BroER>IANN,Jacob 1249 

-Cmod<Jxw l 249 
Bit.de:rmann unddie BrandJtifur v. Fusor. Max 
Brmo F ANDriilo, Antonio Ill 365 
-A Casamenttira Ill 365,366 

BIELY Ill 80 
Bnurooux, François 11137-38 

- T,hin-T,hin lli 37 
- Va doms ,hez Tor¡,, lli 37-38 

BIWl<GEll, Richard lli 242 
Bil<wa v. RlJZ.All.'TE 

Biografia v. FR.JSCH, Max 
BIRABEAU, Andn! lli 25, 182 
BrSSON, Alexandre 1119 

- L, Diputi d, Bomhignar Ill 9 
Brzn, Georges li 259 

- Carmm li 259; lli 89 
BJORNSON, Bjêimstjeme li 256, 267 
8/arkand \flhitt v. PINTER, Harold 
Blackfriars Thearer li 176 
Black Theatre Spirit House lli 333, 334 
8/ana,flor v. GUAL, Adrià 
BLANCO AMOR, Eduardo lli 372,373,395 

- Far,as para Tlterts Ill 373, 395 
- Teatro pra a xmtt Ill 373 

BLEIBEflG, Germrui lli 393 
-Sombras d, hlro,s Ill 393 

BuN, Roger 11307, 308; lli 229,272 
BlithtSpirit v. CowAllo, Noel 
BLOCH, Jean Richard li 288 

- L, Dmrier Emper,11r U 288; Ill 26 
BIDK, Aleksandr 1223; li 278,280; lli 80, 

258 
- Balagantxik Ill 258 
- El rarro li 280 
- El daroneg111 U 280 

Blokha v. ZAMIAn.~, Euguenj 
Bl,1d1Jú v. SMOCEK, l.adislav 
BoocAc.ao,Giovanni 1129, 131-132, 143, 

145,148,149,150,151,164,170,242, 
272,273; 1161, 63; lli 143 

- Decameró l 129, 143, 144, 145, 148, 
149,150,151, 163, 164, 170; 1146, 81, 
147; lli 143 

- Fi//)(0/o l 242 
Boda.s de sangre v. GARdA loRCA, Federico 
Booa, Jean l 233 
BoDHAYANA 1128 

- L'asrrJa transfortttada m httària I 128 
BoGLER, F.W. lli 230 

- M«haniJ,h, Kabarrtt lli 230 
BoHL DE PABER, Nicolils li 223 
BOIAROO, Matteo M. l 163 

-Orlando innamorato l 163 
Bow;Au, Nicolas 1115, 45 
Borro, Arrigo lli 1115, 121 
Bola dt ntu v. SoLDEYILA, Cartes 
BOu., Heinrich lli 282 

- Ein Srhlii,k Erd, lli 282 
BoLOGNA, Simoneda 1197, 198 
BoND, Ed~-ard lli 293 

- Saved lli 293 
Bonesnotf(ial#Síster v. PEDROLO,Manuel de 
BoNET, Blai Ill 415 

- Paras'111t lli 415 
Bo.,m, Nicola l 192 
BoNTEMPl!LIJ, Massimo Ill 152, 243 

- Guardia a/la /una lli 152 
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- la fav1t Ill l 53,243 
- Minnie la ,andida Ill l 53 
- Nemho lli l S3 
-NoJtra D,a Ill l 53 
- Siep, a nordwe11 Ill l 52 

Book of Mar17rs v. Foxe, John 
Borbons 11 41, 43; lII 111-112 
BoRCHERT, Wolfgang Ill 281-282 

- Draut!tn vo,, d,r Tur Ill 282 
BoRGH1N1, R. l 164, 165 
Borgo S. Antonio v. V1v1ANI, Raffaele 
Boris God11n(N v. Pu1:<K1N, Alexander 
BOI\JA, Alexandre l 265 
BoRRA, ~n l 256 
BoRR.15, Enrique 11 237; Ill 388 
BORRASSA, Llurs l 256 
BORROMEO, Carlo 1198, 199,200 
BoRROMINI, Francesco l 221 
BOSCH, Hyeronimus 11111, 213 
Bosco, Garibaldí Ill l 26 
BosT, Pierre 11 270 
8011hoJ1r11cht v. COURTEUNE, Georges 
8011/ward D11rand v. SAJ.ACROU, Armand 
BOURDET, Edouard 11 274; Ill 182 
BourgeoiJ à la modl v. DANCOURT, Florent C. 
BOURSAULT, Edme l 226; 1146 
Bouu BREY, Fermin Ill 371 

-OAutodtSantaMaria 111371 
BRACCO, Roberco Ill 127 

- Sperduti ne/ buio Ill 127 
Brada,NZntt v. GARNJER, Robert 
BRAGAGUA, Ancon Giulio Ill 225 
BRAH>I, Qcco li 257,262,267, 273, 274, 

293, 294; Ill 66 
BRAMANTE, Donam di Angelo I 168 
Brand v. les.EN, Henrjk 
Branda tomttn v. Sn.1NOBERG, August 
Bread and Puppet Theatre IIf 340-341 
BRECHT, Bmo!t 112, 77; 1180, 190, 196, 

275,277,282,289,290, 291-297. 302, 
309; Ill 131, 165, 200, 216, 245, 246-
256, 264,281,282,311,312,313,315, 
316,317,324,335,336,338,339,342, 
410 

- Aufitieg und Fall d,r Stadt Mahagonny 
Ill 249 

- Baal Ill 248 
- Das Badmtr Lthrstii'<k vom EinvtrJtii'nd-

ni! Ill 249 
- Dat Vtrhiir de, Lukullu1 Ill 250 
- Dera11jbal11amt Aufstieg de.J An11ro Ui 

l 297; Ill 250, 254 

- Der 8roa1ladtn 11 297; Ill 255 
- Dtr Flug d,r Lindhergh Ill 249 
- Dtr gute Meni,h von S,:,uan 11 295, 310; 

Ill 250, 252 
- Der Ja1ager und d,r Neinrager lII 249 
- Der Kauwi!(he Kn:idtkreis 11 295; 

Ill 250, 252-253 
- Dtr Mwinghauf 11 297 
- Die Dreigro!(htnoper 11 190, 277, 297, 

302, 310; Ill 165,249, 251, 316 
- Die G,Jid,u d,r Simon, Machard Ill 250 
- Die Gewehrt d,r Frau Carrar 11295; 

Ill 250 
- Die Heiligejohanna der Schla,htho/t 

Ill 249, 25 l 
- Die Hqralier un dit Kllriatier III 2SO 
- Di, Kleinb,ïrgem«huit Ill 255 
- Die Maunahme Ill 249 
-DieMutttr 11295,111249,25 1,252 
- Di, Rundkopf, u•d die Spitzi,;;pf, Ill 245, 

250 
-Die Tagedtr Kommune l 294,297; 

Ill 250 
-F urc h t und Elend d,s Dril/en R,i,hs 11 295; 

Ill 247, 250 
- Ha111p0Jtille Ill 248 
-HerrPuntilaund1tinKn«h1Ma11i 1129S; 

Ill 250, 255 
-/111 Dfrki,ht dtr Stiidte Ill 248, 336 
- Kleines Organon fiir da! Th,ater 11 294 
-Lebtn dt,Galilei 11295,309;11193, 250, 

251,253,312,324 
-ManniJt Mann 11 297;111249, 336,340 
- Mutter Couragt und ih'ft Kindu II 29S; 

Ill 250, 252 
- Neu, T et:hnik d,r S,hauspielku•!I 11 292 
-S,hwqkim zweittn \Veltkrieg 111250, 254 
- Trom111tln in dw Nacht III 248 
- Turandot otkr Der Kongrtss rkr \\1/tiss-

wil."htr Ill 2 56 
BRENTANO, Clemens li 196 
BRETON, And,é li 304; Ill 227 
BRETÓN, Tomis Ill 384 
BRETÓN DE 10s HERREROS, Manuel 11 226, 

233 
- Elena 11 226, 233 
- El ptlo dt la dth<1a 11 233 
- ¡ Mubttt y mds! 11 233 

BrevtSununarioda Hiuqriark Deos v. V1Cfmc, 
Gil 

BR1cc10, Giovanni l 191, 201, 202, 204, 
205,206 
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- li Pantalont imbtrtonao l 205 
- La htlla ntgromantma l 205 
- la disputosa moglit l 205 
- La tartarea l 205,206 
- La 1artar11ca l 205 
- i.A JJt11tl1ra di Zanne e Pa'icaritllo I 205 
- L'ostaria di Vtlktri l 205 
- Ro,mira l 202 

Britf Encounttr v. Cow ARO, Noel 
Brigadir v. FoNVJ1JN, Oenis lvànovicx 
BRJON, Fricdericke li 197 
Brittfnico v. TRIGUEROS,Juan de 
Britannint1 v. RAONE, Jean 
BROCH, Hermann Ill 282 

- Dit En11iihn1tng Ill 282 
BROME, Richard li 183 
Bron,pond v. lvANOV, Vscvolod 
BRONNEN, Amole 111241-242 

- J\nart:hit in Silian Ill 242 
-G~t1rt dw }1tgord Ill 242 
- 011polz1tg Ill 242 
- Rh,iniKht Rt/Jtllor Ill 242 
- Vatmnord JII 242 

BROOK, Pecer li 149; lll 312,317, 322-323 
- US 111311, 322 

BROSSA, Jaume li 24; Ill 400 
- Els s,p1tlrns hlan,s Ill 400 
- Les /!M dd d,,wt Ill 400 

BROSSA.Joan 111409, 411,413 
-AhmOJis l, Ammofis IV, T11tenkamon 

111413 
- Collarduranis 111413 
- El cavall blanc Ill 4t 3 
- Gran g1tinyol lll 413 
- la mina dtsdapartg1tda Ill 413 
-Ori tal Ill 413 
-Post-ttatrr UI 413 
- Q1tiriq1tibti Ill 4 l 3 
- Ri1t avall JII 4 l 3 
-Sord m1tt Ill 413 
- Strip UAs1ittatrtirr,g1tlar 111413 

8ROSZKEWICZ, Jeny Ill 298, 302-303 
- lmimia Wladz1t Ill 302-303 

Brott «h Brou v. Sn.u,,.-oeERG, August 
BROWN, Kennech H. lli 337 

- Tht Brig Ill 337 
BRUCKBERGER, R.P. Ill 196 
BRUCKNER, Ferdinand Ill 242, 281 

- Di, KrtalNr Ill 242 
- Di, RaJJtn UI 242 
- Di, Vtrhrtrhw Ill 242 
- Krank/J<it ,kr j1tgtnd Ill 242 

BRUN!, Domenico l 206, 207, 21 O 
- Fatichuomicbt l 207 

BRUNI, konardo 1130, 195, 196 
- Polis,ma l 130 

BRUNNELLESCHI, Filippo l 236, 256 
BRUNO,Giordano 1143, 144,166,167,199 

-Canddaio l 143, 166-167 
Br11to prima v. Al.FtERJ, Viccorio 
Bnlf.o s«:0n(Í() v. ALFIERJ, Vittorio 
Br111111 v. Aca, Luci 
BnttJIJ V. VOLTAJRE 

B11h,llan v. Nov1us 
BuCCHJ, VaJencino l 240 
811«oadoptat111 v. POMPONIUS, Ludw 
BOCHNER, Georg 11211, 212-213; 111232, 

246, 248, 272, 28 l 
- Dantons Tod li 211 
-útm«1tndLtna 11212 
- \Voyz«k 11212-213; Ill 246,281,340 

BUERO V ~o. Antonio Ill 209, 397 
- El conritr10 d, San Ovidi• Ill 397 
- Histwia dt 11na tJcaltra III 397 
- Hoy u fi"1a Ill 397 
- las rarcas boca ahafa Ill 397 
- las mminas Ill 397 
- Un soñadar para"" pu~I• Ill 397 

81t/ar m r,,lt/4 gelat v. EscAu.mt, Eduard 
BUFttrro v. Cmro, Cario 
BULGAKOV, Mikhail li 268; UI 20-22 
- Bagrovi ostrov Ill 2 l 
-Btg Ill 21, 22 
- Don Q1tix.J Ill 21 
- Dni Tminykh 11 268; 11121 
- lvan Vassiliwitx lli 21, 22 
- Lagltàrdiahlanca Ill 20-21 
- /lfolitrt Ill 21 
- N0vt/.la ttatral Ill 21 
- Posltdni, dni Ill 2 l 

BUUJNS, Ed Ill 334 
BumiEL, Luis Ill 21 l 
BUONARROTI, Michelangelo l 192 

- la Fitra I 192 
BURllAGE,James li 102 
BURllAGE, Richard li 102, 105 
BUR.0-IIELLA v. DA MOLINO, Antonio 
8UROJIWA, Lucio l 194, 195 
BORGER, Alberc Ill 229 

- Das Triadisthe Balit, Ill 229 
Biirgtr Schippd v. SrnRNHEIM, Caci 
8URJAN, Emil Francisck Ill 308 
81trlilla de Don Btrm,d,, v. MORALES, José 

Ricardo 
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BORMANN, Sigfrido Ill 382 
BURROtJGHS, William s. lli, 337 
BuRTON, Robert U 180 

- Th< Anatomy o/ M,lanchcly II 180 
81Jry tht DMd v. SHAW, Irwin 
BuscH, Ernst 11 293 
811ssy d' Amboise v. CHAPMAN, George 
BusmJ.O ÜRO,J uan Ill 99 
Butali6 v. ANTiFANES 

Btm.ER, Samuel Ill 199 
Byg,,,,,ter Solnes1 v. IBSEN, Henrik 
BYRON,George 11219, 241,268; lli 305 

-Cain li 219,268; lli 305 
-Man/,.,/ li 219,241 

CABANII.I.AS, Ramón Ill 369, 371 
- A man de Santiña III 3 70 
- O 1Rari1cal lli 370 

CADEZA DE uóN, Salvador lli 3 72 
Caccia al lupa v. VERGA, Giovanni 
CADAISO, josé li 39 

-DonSanck Garda, conduk Cast illa 1139 
Cadauperon/'enfila v. VIDAl.lVAL.ENCIANO, 

Eduard 
Ca«u.J V . TtTlNlUS 

Caesar and Cleoptal.ra v. SHAW, George 
Bernard 

CafeCino lli 341,342 
Cafe La Mama lli 341,342 
Caffe di noi/e e di giorno v. VJVIANI, Raffaele 
CAGE, John lli 328 
CAGUOSTRO, Alessandro 11 7 3 
Cahier,dela Quinzaine 11219, 259,269 
CAII.LWET, Armand de Ill 25 
-úRoi lll25 

Cain v. BYRON, ~orge 
Cat'n o una gloria rientíf,ca v. SAUNAS, Pedra 
Calaix de S4Ilre v. AMAT, Rafael d' 
CAI . .AME,Giulia Ill 114 
C•tasE, Andrea l 190, 204 
CAIOERA, Ermanno li 225,227, 228, 233, 

235 
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro l 213, 272, 

273, 276, 278-287, 290; li 38, 155, 
223, 279, 301; lli 93, 185, 195, 205, 
305,379 

-Antes q11e1od(; es ,11i da1Ra I 285 
- El alcaid, d, Zalamea l 285 
- FJ cisma dt lnglaterra l 285 
-El diuino Orfeo l 285 
- El gran tealro dtl "'"""- l 286-287 

- El magicoprodigio10 l 280,281,283, 
284-285 

- El princip, com/anit l 283-284; Ill 93, 
305,307 

- GHJtos y disgwtos no son ,NaJ q1« i111agi~ 
naci6n l 285 

- l.A ctna dtl rr, Balta1ar l 286 
- la dama d,,,nd, l 285 
- IA de,,«i6n de la Cruz l 280, 283, 284 
- La vida" sueñti l 280, 281-283, 301 

C titDERONE, Antonietta U 226 
CAIJ>WElt, Enkine Ill l 77 

- Tol,.,cco Road lli l 77 
CAI.fGUI.A 199, 121 
Callgula v. C.urus, Albert 
CAl·lÍSTRAT 174, 83 
CAILOT,Jacques l 194 

- Balli di S/mania l 194 
CALMO, Andrea l 160-161, 192, 193 

- 11 Saltuzza l 161 
-//Travaglia 1161, 193 
- La Fiorina I L61 
- la Pozione l 161 
- la Rodiana l 161 
-la1Spagnuolas l 161,193 

CALVO, Rafael li 238; Ill 378 
c..i.vo Somo, Joaquín lli 396, 406 

- l.A muralla lli 395,406 
Ca,11brera nova v. Ouvu, Joan 
CAMINO, Alberte Ill 367 
CAMINO, Antonio lli 367 

- As al,11as novas III 367 
Camino Real v. Wlll..Yt.MS, Tennessee 
Camioners heroics v. HUANG TI 
CAMMARANO, Filippo l 190 
Campagna napo/ttana v. VIVIANI, Raffaele 
CAMP8Eit, Joseph Ill 289 
CAMPBEIJ.., Pacrick III 86 
Campi/ió v. ARARor 
CAMPO, Alonso del l 261 

- Amo d, la Pasi6n 1261 
- Auto dtl Emp,rador l 261 

CAMPOS, Luisa lli 384 
CAMPRODON, Francesc li 244 

- Flor d, ,m dia li 244 
- la ltla gallinarit li 244 
- la tomada d'tn Tit6 11 244 

CAMIJS, Albert 11306; lli 38, 99, 102-1()4, 
206,264 

- Calfgula lli l 02 
- Els jUJIOI lli l 04 
- IA p,,ta lli 103 
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- L'e,tat desttge m l 03 
- Malentu Ill 102-103 

C,.NAKYA 1128 
CANAIS, Josep Ill 404, 407 
Canción de e una v. MARTfNtt SIERRA. 

Gre8orio 
Cançonerd' Híjar (Les galanteries d'Ur geli) 

1257 
Candtlaio v. BRlJNO, Giordano 
Candida v. SHAW, George Bernard 
Candidt v. VotTAIR.E 

C,.NG1uuo, Francesco Ill 225 
- li ttatro delia ,orpma lli 225 

Canig6 v. VJ<NER, Josep 
Canig6 v. VER.DAGUER,Jacint 

c,.¡;¡IZA!lES,Jos~de 1137,38 
- Cario, V ,obrt Túnn 11 38 
- El asombro de Fra>l(Ía 11 38 
- El asombro de]= 1138 
-J u,ma la Robiwrtona li 38 
- Marta la Romaranlina 11 38 

C,.NO, Leopoldo li 238 
- La pasionaria li 238 

C,.mARELLA, Raffaele l 19 
- Es<hilo I 19-20 

Can/ala de lo, hbotJ l la fraternidad de lo, 
pu,l,lo, v. AlBElln, Rafael 

Cant de la Sibil·la l 25 2 
Cantiqueda Camiques v. GntAUOOUX,Jean 
CanJiqut.s spiritueh v. RACJ.NE, Jean 
CANlil, Cario l 188,210,211,222 

- Canzona di un bravo I 193 
- li CicaJamento in canzontJ/t ridícolOSt o tJtrO 

Ira/fato di matrinumio Ira b11ffuro t a,/omhi
na comici 1210, 211,222 

Canu114 di ,m bravo v. CANTO, Cario 
C,.PAcao, Giulio Cesare l 195,210 

-S«rttario l 195 
CAPECE, Carlos S. l 190 
C,.PEK, Karel lli 308, 389 
Capitaine Bada v. VAUTlfIER, Jean 
Capi1a110 Spaumto v. SENJGAUJA, Graz.iano 
C,.Pw.NY, Maria Aur~Lia Ill 411, 415 

- El desert ,J,/, diu lli 4 l 5 
- Tu i l'hipòcrita Ill 415 

C>.i>on, Truman lli 166 
- Th, Grass Ha,p lli 166 

Cappidau11 paga tul/u v. MARTOGUO, Nino j 
PlRANOWO, Luigi 

Capritri l 191 
Caps rod,,ns, raps punxtgutJ v. Die Rundkopfa 

und di, Spitzkopfa 

Captivi v. Pu.un, Titus Maccius 
C,.PUANA, Lujgi lli 126, 128 
C,.PUs, Alfred lli 25 
Cara de plata v. VAU.E-lNa.AN, Ram6n Ma

ria del 
CAMGIAIJ!, !on Luca lli 22-23 

- O urrisoan pitrduJa lli 22 
C,.1t,\VAGG10, Michelangelo M. da l 221 
Cara J cruz v. AUB, Max 
C,.RBAUOCu.Ello,lticardo 111366,370,371 

- Teatro a,mpldo lli 371 
C,.1tco, Francis li 301 
Cargammto tk sud/os v. SASTilE, Alfons.o 
Carine 011 ki ]ame Filie folle dt son Ome v . 

CROMMELYNCK, Fernand 
Caritat v. RlBRA I BERTR.AN,Joaquim 
C,.RJ.EMANY l 251,292 
C,.RLES l 1130, 175, 183; Ill 182 
Cw.Es li li 184 
C,.RLE5 V V' CARLES l 
C,.RLES VI l 236 
CARUN v. BERnNAZZJ, Carlol 216 
Cario Gozzi v. SELVATICO, R.iccardo 
Cario, li el H«hiza/4 v. GIL I ZIAATE, An-

tonio 
Car/os V sobrtTúnez v. C,.ii1IZA1US,Jos~ de 
Carmm v. BIZET. Gcorges 
C,.RMICHAEL,Stokely 111331 
CARMONA, Angel lli 398 
C,.RNER, Josep li 251; lli 403,404,410, 

411 
- Canig6 (adapt.) lli 404 
- El bm Cefat i l'altn Ill 410, 41 l 
- El comte Arnau lli 403, 404 
- El girawlr de maig Ill 404 
- El mirark dtl Tallat Ill 404 
- El miJterio de Quanaxhuata Ill 410 
- La FUJIOIS lli 404 
- Uàntia quu'apaga Ill 404 
- Trista Ill 404 

C,.ao, Anibal l 193 
-ú11eraaSilvestroda Prato 1193 

C,.aat, Uxjo lli 367 
C,.1t>t ALVAREI.LOS, Leandro Ill 367, 369, 

370,372 
C,.auRAS, Enric li 243 

- LiaiJtu i cCruza/41» li 242 
C,.RRJON, Ambrosi 111403, 408 

- Tribut al mar 111403 
CarlaJ ChriticaJ v. MUNlBE, Francisco 

Javier de 
Cartd li 299-303 
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CARVAJAL, Benjamín de l 26S-266 
Casa t:k nintJ v . Et Dukluhjem 
C.SALOUERO,joaquín li 226 
Casandra v. GAtoós, Bcnito Pérez 
CASANOVA, Giacomo l 196, 20 l; IJ 73 
CASANOVA, Rafael de IJ 241 
CASAAES, Carles IJI 374 
C.SARES, María IJI 229 
CASAS, Alvaro das IJI 371 

-Pancho d, R,ibade li! 371 
- Rw:houchío Ill 3 71 

Cauando v. BECKETT, Samuel 
CASENAVE, J. Ill 3S9 
Casina v. PLAUTE, Tims Maccius 
CASONA, Alejandro Ill 389,390,391,392, 

394 
- Fi sombmo d, lrtS picos (adapt.) Ill 394 
- lA Óarca Jin ptuador JII 394 
- l.a dama del alba IJI 394 
- l.a moline,-a d, A,ros Ill 394 
- l.a sireNa .arada Ill 389, 392 
-Los tirbolu mut:rtn t:k pit III 394 
- Nu,u,·a Naiacha IJI 392 
- Otra vn ,l diablo Ill 392 
- Prohibido 11úcidant en primavtrn III 394 
- Rttablo jovial Ill 391 

CASTELAO, Alfonso Rodrígue, Ill 369,371, 
373,374 

-Osvtflos nondd,endenamorarst 111369, 370, 
371,373 

CASTELLANI, Cascellano l 241 
- La rapprestntaziont daJ Figliuol prodigo 
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La gun't'a v. Al.BINI, Ettore i BFITIN1, 

Pompeo 
la g11trra V. GotOONI, Cario 
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La infn'fllità1 tulammto t mor/e di Franroro 
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Àngel 
LA Mort dt Pomplt v. CoRNEUil, Pierre 
La Mort dt Spartt v. ScHLUt.fflERGER,Jean 
La mort ck T areJkin v. Smtrl T areJkina 
La Mort dt Titangilts v. MAETERLINCK, 

Maurice 
La Mort du Docreur Fam/ v. GHELDERODE, 

Michelde 
La mort tlun 11ia:jan1 v. Dtarh of a Sale.rman 
L'amor 11iuadisptsa v. SAGARRA,Josep M. de 
La Moschtta v. RUZANTE 
LA M01TE-foUQUt, Friedrich Ill 192 
L'Amour mldlcin v. MouhE 

464 



L'Amphipamaso v. VeCCHJ, Orazio 
La 1n11da v. TX~KHOV, Anron Pavlovirx 
La mNralla v. CAI.va Sorn.o, Joaquín 
La Musica v. Duus, Marguedrc 
L'anada a Montserrat v. Atn.ts, Eduard 
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L'apo1ecari d'Olot v. Sou.R, Frcdcric 
La Po11drtaJ1x ye11x v. l.ABICHE, Eugènc 
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Ona famiglia d, cilapponi v. Doss1, Cario 
Ona Jt'tna de la vira v. BER10lAZZJ, Carlo 
Ondine v. G1RAUOOVX, Jean 
O'Nm, Eugene li 277; Ill 157-164, 264, 

283,284,285,331,332,335 
- Ah, Wildtmw! lli 163 
-All God', Children got Wing1 li, 277; 

Ill 161 
- A Moon for the Miibego11m Ill 164 
- Anna Christie 111160 
-A Touch o/ th, poe, Ill 164 
- Day, Without End Ill 160 
-D«irt undtr tk E/mi 11 277; Ill 161 
- Emperor jo,m Ill 161, 332 
- Long Day',journe, into Night 

Ill 163-164 
- /lfourning b«wuJ Eltx:tra Ill 162-163 
-Strangtlnttrlurk Ill 162 
- Th, Grutt God Brown Ill l 60 
- Tht Hairy Ap, 11, 277; Ill l 58, l 60 
- Th, Ironan Comllh Ill 163 
- Tht /lfoon ofth,Carihh.,, andothtr Play1 of 

tht Sta Ill l 59 
Ont \Vay Pendulum v. S1MPSON, Norman 

Fmlerick 
On nt badine pas avtc /'amour v. MOSSET, 

Alfred de 
On purg, Béhl v. FEYDEAU, Georges 
ÜNTAl"ÓN, Santiago Ill 393 

- El hulo Ill 393 
- El 1ahottador Ill 393 

O pau to do demo v. Fou, Anxel 
Open Theam Ill 341-342 

-/lf"'k Ill 342 
O~ra-Comique Nationale l 225 
Opera dei Pupi Ill 131 
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