
Vingué Erwin Piscator a Catalunya el 1936? D e  la Unió Sovittica als EUA passant 
per París i Barcelona, per Anna Rossell 

La visita de Piscator com a president 
de la MORT' a Barcelona, el desembre del 
1936, convidat pel comissari d'espectacles 
de Catalunya, Josep Carner-Ribalta, va 
tenir efímeres conseqükncies per al teatre 
professional catali d'aquells anys,2 el qual, 
amb algunes excep~ions,~ va seguir pro- 
gramant peces teatrals que no reflectien en 
absolut la gravíssima situació del rnoment 
ni es feien el més mínim ressb de les 
consignes drarnatúrgiques piscatorianes. La 
ra6 més important per la qual el teatre 
professional catali no fou capa5 de con- 
tribuir substancialment a la lluita contra el 
feixisme, malgrat l'elevadíssim nombre de 
veus que ho reclamaven,* rau, com han fet 

1. Associació Internacional de Teatre Obrer, 
mis coneguda pel seu acrbnim rus MORT. 

2. La recerca pel que fa al teatre amateur 
d'aquests anys és una tasca encara pendent. 

Pel que fa a la situació del teatre dels anys de 
la Guerra Civil i a I'estada de Piscator a Barcelona, 
vegeu Jordi COCA, Enric GALLBN, Anna VAZQUEZ, 
La Generalitat republicana i rl teatre (1931-1939) 
(Barcelona, Edicions 62, 1982); Robert MARRAST, 
El team durant la Guerra CivilEspanyola (Barcelona, 
Publicacions de I'Institut del Teatre, Edicions 62, 
1973); Javier ORDUÑA, El tratre alemany con- 
temporani a I'Estat espanyoljns al 1975 (Barcelona, 
Publicacions de I'Institut del Teatre, 1988). Pel que 
fa exclusivament a I'estada de Piscator, ve eu Anna 
ROSSELL, Piscator und das katalanische ~ fra ter  des 
spanischen Bürgerkrieges a ~Forumn, núm. 9 (19O8); 
Francesc FOGUET i BOREU, Erwin Piscator a 
Catalunya. Crbnica de la seua visita (la part), 
«Enciclop&dic. Noticiar¡», núm. 18-19 (Barcelona, 
Centre de Documentació Histbrico-Social 1 Ateneu 
Enciclopedic Popular, 1997), ps. 15-17; Francesc 
FOGUET i BOREU, Erwin Piscator a Catalunya 
(1930, «Serra d'Or», núm. 460 (abril de 1998), ps. 
53-56. 

3. Abans de la vinguda de Piscator a Barcelona, 
ja s'havia establen el Teatre Olimpia com a tcarre de 
mases, genere que Ramon Caralt estrena el novembre 
del 1936, com a director, amb I'obra Danton, de 
Romain Roland, adaptada per Julián Gómez, Gorkin 
(vegeu R. W S T ,  op. cit., ps. 125-127). 

4. Durant aquests anys apareixen molts articles 
en revistes i diaris que es lamenten que el teatre catala 
no respon a les necessitats politicosocials del moment, 
entre altres a .Treball», «Mirador», «Meridii», 
<iCatalans!», «Nova Ibhria~), «Solidaridad Obrera», «Mi 
Revistan, «La Batallan, «El Noticiero Universalw, 

palks els estudiosos, en els enfrontaments 
polítics i politicoculturals entre les dues 
centrals sindicals, UGT i CNT, properes 
res~ectivament al PSUC i a l'anara~isrne.~ 
Malgrat tot, aquest enfrontament no 
explica el fet -o almenys no és l'única 
explicació plausible- que Erwin Piscator 
deixés a rnitges els projectes que va concebre 
en aauella brevísima estada. sobretot auan 
hi ha testimonis que afirmen que com a 
rnínim un dels projectes eskava prou 

.Solidaridad Obrera», «Las Noticiasi), «La Rambla)), 
consultats a 1'Arxiu Histbric de la Ciutat (de 
Barcelona), d'autors com Sebastia Gasch, Joan Oliver, 
Rafael Vidiella, Domenec Guansé, A. Fuster 
Valldeperes, Manuel Valldeperes, Rafael Tasis i Marca, 
Lluís Capdevila, Xavier Benguerel, Joan VallespinOs, 
Guillem Tieze, Miquel Eduardo, Ramon Vinyes, J. 
Roure Torrent,' Emilio Tintorer, Vicente Carreras, 
Mariano R. Vázquez o anbnims, entre altres, o 
documentats a Institució del Teatre de la Generalitat 
de Catalunya, AnuaB del Curs 1936-1937(Barcelona 
1938), ps. 166-181. Tots ells, amb diferents 
concepcions de teatre revolucionari, proletari o dc 
masses, reivindiquen una renovació del teatre catala 
en aquest sentir. 

5. La CNT feia una gestió revolucionkria, so- 
cialitzada, de les sales de Barcelona, erb programava 
un repertori d'obres la majoria de Ls quals eren de 
simple diversió (vegeu R. MARRAST, op. cit., p. 131). 
Aquesta concepció de la gestió teatral provoca una 
ofensiva per part de la UGT, que proposava un 
repertori de contingut revolucionari i la mu- 
nicipalització dels teatres. La visita de Piscator i la 
seva crítica davant la política teatral de mantrnir els 
espectacles banals van ser el detonant de la con- 
frontació entre les dues centrals sindicals (vegeu 
Francesc BURGUET 1 ARDV\CA, La CNT i la política 
tratral a Catalunya (1936-I938), Barcelona, 
Publicacions de I'Institut del Teatre, Edicions 62, 
1984). 

6. Pel que fa als projectes, vegeu Josep 
CARNER-RIBALTA, Un nou teatrr en somni, ~Estudis 
Eschnicsn, núm. 23 (juny de 1983), ps. 7-18; IDEM, 
De Balagurr a Nova York assantper Moscou i Prats dc 
Molld, p. 167. Pel ue a la fase avangada en que 
hauria abandonat 3 projecte de Zrra Baiwn, vegeu 
també Xavier FABREGAS, Brecht i el teatre Ppic a 
Catalunya, «Serra d'Or», núm. 210 (marg de 1977), 
ps. 51-54, el qual aporta fins i tot el testimoni directe 
de I'escenbgraf que treballa amb Piscator; J. COCA, 
E. GALLBN, A. VAZQUEZ, op. cit., p. 29, esmenten el 
fet que el muntatge de Zrra Baixa era un projecte 
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Segons la referencia de Josep Carner- alemany conté dades que ens permeren 
Ribalta, un dels primers directament aventurar hipbtesis que ens facin plausible 
implicats, Piscator manifestael propbsit de aquesta interrupció, a primera vista 
representar Erra Baixa d'Angel Guimera i inexplicable. Una part  d'aques ta 
de posar en escena, en el marc de les bibliografia fa fins i tot afirmacions que 
muntanyes de Montserrat, un muntatge arnb diferent grau de  versemblanca 
monumental del Parsifal. Catner-Ribalta insinuen possibles explicacions, algunes de 
diu, a més, que Piscator s'oferí a cooperar les quals crec que puc rebatre raonadament, 
també en el Pla d'Espectacles que la malgrat que no disposo encara de totes les 
Comissaria projectava arnb motiu de  dades que em permetrien arribar a una 
1'Exposició Internacional del maig de 1937 conclusió definitiva. 
a París, i que incloia, a més de la re- R. Marrasty cita el testimoni personal 
presentació de Terra Baixa, un festival del mateix Julián Gómez, Gorkin, que 
folklbric. Cinesperat abandonament hauria establert contacte arnb Erwin 
d'aquests projectes7 planteja certs inter- Piscator a París.Io En el context de les 
rogants en relació arnb I'actuació de tensions en que vivien comunistes i 
Piscator que, més enlla dels motius adduits poumistes és essencial recordar que Gorkin, 
més amunt referents a l'enfrontament antic comunista, era en aquells moments 
polític i politicocultural entre PSUC i un dels dirigents del POUM i director del 
UGT, &una banda, i la central sindical diari poumista «La Batalla))." El seu inceres 
anarquista C N T  i POUM, de l'altra, fan per Piscator no li venia de nou: el1 mateix, 
pensar que raons d'un altre caire impulsaren autor de peces teatrals i interessat en el 
el realitzador alemany a abandonar els seus teatre experimental de Meyerhold, tan 
projectes a Catalunya.' proper al de Piscator, havia fet traduir a 

La bibliografia especialitzada que l'espanyol I'obra de Piscator Daspolitische 
s'ocupa de l'estudi del teatre durant la Theater (El teatre polític) l'any 1929 -el 
Guerra Civil espanyola i que dedica atenció mateix de la seva publicació a Alemanya- 
a restada a Barcelona del director teatral en el marc d'una tasca politicocultural 

conjunta arnb I'editor de Cénit, Juan 

- -- - Andrade. 

amb grups de la UGT. És forqa probable que el fet que fos un 
7. FOGUET I BOREU, Erwin Piscator a dirigent del POUM qui portés Piscator a 

C'atalutiya (1930, art. cit., nota 14, p. 75, al4udeix Barcelona contribuís a rincrement de les 
indirectament a la sorpresa que causa aquest 
abandonament a Catalunya: «Tots aquests projectes tensions ~ ~ o ~ i c i é s  una tem~tat iva  de 
s'ccstroncaren amb el retorn de Piscator a París, tot i 
que hom n'es era amb candeletes, pero en va, la 9. R. MARRAST, op. n t . ,  p. 127; J. ORDUNA, 
yopera tornaL a Caniunya.>> El primer número de 284, cita I'article Grandes discursos de los 
a revista iT.1.R (Teatre Internacional Revolucionari)~, ~$mf:;u$ Nin, Gorkin, Arqum Sohns y Mac Nair, 

publicat pel Secretariat Cultural de I'Associaci6 de «La Batallan (10-NI-1936), segons el qual Gorkin 
Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi, UGT, del gener s'hauria desplaqat efectivament a I'estranger per 
del 1937, diu a I'úluma pagina que ~Piscator se'n torna demanar suport per la causa antifeixista. 
cap a Parls pensant regresar a Barcelona com mis aviat. 10. Marrast ho formula de manera que sembla 
millor i visitar Valencia d'on va rebre una invitació .que Carner-Ribalta convida Piscator a proposta de 
oficial del Govern de la República per tal de donar Gorkin: «A Juliin Gorkin va ser-li hcil d obtenir que 
una conferencia pública». el govern catala I'invités oficia1ment.r Probablement 

8. Malgrat que no podem perdre de vista que la idea de Gorkin li vingué a Carner-Ribalta en un 
la situació de rivalitat entre les dues centrals sindicals moment en que el1 mateix planejava convidar 
(Sindicato de Espectdculos Públicos, ,UGT, i ComitP directors de teatre innovadors de renom internacional 
Econbmic del Teahe del Sindicat Unic d'Espectacles per tal de renovar I'escena catalana (vegeu J. CARNER- 
Pziblics de la C N T ) ,  que Piscator va trabar a RIBALTA, Un nou teahcensomnz]. 
Catalunya el fessin desdir-se de la possibilitat de dur 11. Vegeu R. MARRAST, o . cit . ,  p. 125; J. 
a terme cap empresa teatral di na de consideració, ORDUÑA, op. cit . ,  p. 281; Jufián GORKIN, El 
no deixa de sorprendre que ?a interrupció dels revohcionarioprof.sional (Barcelona, Ayma, 1975), 
esmentats projectes sembla sobtada. p. 272. 
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politització de la persona de Piscator per part 
de cadascun dels fronts.I2 Igualrnent, sernbla 
Acil que les paraules del director teatral 
s'interpretessin, i s'interpretin encara ara, 
corn una presa de partit per uns o altres. Així, 
F. Foeuet13 fa versemblantrnent una lectura 

V 

de rnajor coincidencia arnb l'ideari del 
PSUC quan Piscator, en una entrevista 
publicada a «Treball» el 10 de desembre, 
proposava, coma exernple del tipus de teatre 
que la urgencia de la guerra exigia, «rnuntar 
les rivalitats polítiques i personals que pot haver- 
hi entre milicians, perb que desapareixen en el 
rnateix rnoment en el qual cal obrar arnb 
disciplina i unitat davant l'enernic cornú: el 
feixisrne».'* Curiosament, J. Orduña15 
afirma, contrariarnent, que «les paraules de 
Piscator [són] rnés afins al POUM que al 
PSUC», malgrat que no diu a quines 
paraules concretes de l'autor teatral es 

- .  

12. Tant J. Ordufia com F. Foguet es refereixen 
a I'a rofitament del missatge piscatorii per part de la 
inteflectualitat catalana afí al PSUC per a atacar 

15. <iL'eventual mediació de Gorkin -en compres 
d'altres espanyols vinculats a la MORT, com Albeni o 
M. T. León-, les paraules de Piscator a propbsit de la 
revolució -més afins al POUM que al PSUC-, el servei 
que se'n va fer, no des del POUM -aliar objectiu de 
la CNT-, sinó des del PSUC i la UGT er a atacar 
I'hegemonia cenetista en el teatre, fan de fa visita del 
director un episodi complex i contradictori que, en 
definitiva, va contribuir a recolzar les tesis del 
comunisme oficial en materia teatral, alhora que 
constituia una de les últimes activitats del director 
abans de consumar el seu trencament amb el moviment 
comunista.» (Vegeu J. ORDWÑA, op. cit., ps. 285-286.) 

Perb, a rnés de proposar la hipotesi que 
Piscator fou rnés afí a les idees del POUM 
que no pas a les del PSUC, Javier Orduña 
afirma aue el director teatral va trencar arnb 
la 111 Internacional i insinua que fou 
precisarnent aquella afinitat la causa 
d'aquest suposat trencarnent, alhora que 
també fou la causa que, després de la guerra, 
Piscator no tornés a Alernanya, sinó nornés 
forcat per la caca de bruixes maccarthiana i 
ho  fes a la RFA i no a la RDA «corn 
repetidament li insistí Brecht)). 

Davant algunes publicacions de ger- 
manistes, desconegudes o poc conegudes 
al nostre país, i de docurnents consultats a 
1'Erwin-Piscator-Center,I6 de l'Akademie der 
Künste, a Berlín, crec ~ o d e r  afirmar que 
queda fora de dubte que Piscator trenqués 
arnb el cornunisrne i els comunistes; una 
altra cosa ben diferent és si els cornunistes 
van trencar arnb el1 o si va caure en 
desgracia. Tarnbé podern descartar que és 
un error afirmar que el director teatral no 
torna a la RDA per iniciativa propia. Ben al 
contrari, com veurern, va manifestar 
insistentrnent el desig de tornar precisarnent 
a la República Dernocratica Alemanya, i no 
pas a la República Federal, on va portar fins 
a la seva rnort, l'any 1966, una existencia 
professional per sota-de les seves possibilitats 
i arnbicions, que rnai no el satisféu. 

Cal avancar que la breu" estada a 
Barcelona, l'any 1936, que recull el seu 
diari, registrat a I'EPC arnb el norn de 
Tagebuch der Reise nach Spanien (Diari del 
viatge a Espanya), es troba a Carbondale 

1G. Una part del llegat d'Erwin Piscator es troba 
a I'Erwin-Piscator-Ce~zter, a la St$ung Archiv der 
Akademie der Künste de Berlín; una altra part 
important del seu llegat és a Carbondale (Illinoisl 
EUA). A partir &ara em referir6 a I'Erwin Piscator 
Center de Berlín com a EPC. 

17. La biblioerafia sobre el tema i els diaris de 
I'i.poca que recullc; la notícia coincideixen a dir que 
Piscator arriba a Barcelona el 4 de desembre del 1936, 
perb no es posen d'acord en la durada de la seva visita: 
així, per exernple, la revista «T.I.R» arla a I'última 
pagina del seu rimer niimero (gener 4 1937), &<runa 
estada molt la%oriosa de tan sols deu dies», mentre 

ue X. Fibregas, art. cit., p i ~  52, afirma que «a la 
larretia de gener de 1937 se n va mar cap a París 
amb el propbsit de tornar. Perb ja no ho f6u». 
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(Illinois) i que el llegat de qui aleshores, i 
durant un bon temps rnés a París, li va fer 
de secretari, F. Oliver Brachfeld, esta 
destruit.18 Probablement aquests documents 
donarien resposta almenys a la qüestió de per 
que Piscator abandona a mig fer els projectes 
que tenia entre mans - e l  muntatge de Era 
Baixa- i per que no va portar a terme els 
altres propbsits esmentats -posada en escena 
de Parsifa1 i la col.laboració amb la Generalitat 
en l'organiaació del Congrés Universal del 
Teatre que havia de tenir lloc a París del 5 al 
10 de jiny del 1937. D'altra banda, també 
ha cridat I'atenció a més d'un dels seus 
col.laboradors el fet que un home de la 
seva ideologia no prengués part més 
intensament del que ho va fer en la lluita 
contra el feixisme." Sigui com sigui, 
aquesta brusca interrupció dels projectes, 
així com el fet que no tornés a Catalunya 
ni -quejo sapiga- a Espanya durant la 
guerra, no es pot explicar probablement 
adduint  exclusivament la raó de les 
tensions entre anarquistes i comunistes pel 
control del teatre bar~eloní.~OCentrar-nos 
en la situació personal de Piscator en 
aquells moments, tant en la situació po- 

18. Se on> testimoni directe del seu germh, 
Pedro ~ractfel;, i del seu nebot, Pedro Joaquín 
Brachfeld Montah.  

19. El seu bibgraf i atitic col.laborador, Heinrich 
Goerz, escriu: aPrengué part Piscator en la guerra civil 
espanyola? Wolf, Busch, Kisch, Kantorowicz i tants 
d'altres hi foren al menys un temps, Iluitaren, 
ajudaren. No hi ha cap explicació de Piscator d'aquells 
anys.» (aNabm Piscator nicbt Anteil un2 spaniscben 
Bur erkrieg.; WolJ: Bzlscll, Kiscb, &ntorowicz und viele 
a n i r e  waren wenigstenr eeitweise dort, kümpften, 
baljin. figibt keine Erklarutzg Piscators aur jenerííeit.~) 
(Ve eu Heinrich GOERZ, Piscator, Rowohlt, Reinbek 
bei%Iamburg, 1974, p . 94.) 1, se ons afirma Jean- 
Michel Palmier, el seu amic ~ i e f a n d  Herzfelde li 
escriu el 15 de novembre del 1936 una carta en la 
qual li desaconsella portar endavant la filmació de 
Scbweyk -pel.licula ue projectava amb Brecht- i 
((estime que Piscator Jrait mieux de slntéresser 2 la 
Guerre d'Espagne~>. (Vegeu Jean-Michel Palmier a 
Maria PISCATOR, Jean-Michel PALMIER, Piscator et 
le tbédtrepoliti ue, París, Payot, 1983, p. 61.) 

20. J. orauna apunta aquesti possibilitat, pera 
tatnbé esmenta raons més concretes, com «la pretensió 
de cobrar iins considerables honoraris (segons Max 
Aub, referit per Ricard Salvat)~, i la que addueix X. 
FABREGAS, a I'art. cit. 52, en el sentit que els 
esdeveniments bel.lics l% haguesrin desaconsellat 

lítica com en la més íntima i familiar, em 
sembla convenient per tal d'esbrinar si cal 
o no buscar l'explicació fora del context 
intern catala. 

Crec rellevant esmentar el fet que mol- 
tíssims amics i estrets col.laboradors seus 
destaquen amb gran estranyesa el silenci de 
Piscator d'aquells anys, &en$ del seu viatge 
des de I'URSS fins a París, a finals de julio1 
del 1936,2' i, sobretot, que no es referís rnai 
a les raons per les quals va romandre a París 

(vegeu J. ORDURA, op. cit., p. 286); hom no pot 
descartar perb que la situació en que el director alemany 
trobi I'escena professional catalana i les o osades 
concepcions de política teatral de la CNT i UGT 
convencessin Piscator de la impossibilitat d'incidir de 
manera significativa sobre el teatre. En la conferencia 
que dona al Teatre Barcelona el dia 15 de desembre, 
Piscator considera el panorama teatral barceloni molt 
allunyat del teatre politic i revolucionari que el1 
propugna: «Quins elements nous hem d'aportar per tal 
d'estructurar el teatre de la revolució? Dissortadament, 
i permeteu-me que us ho digui, temo que a Barcelona 
no s'ha comores encara aauesta alta missió de i'act 
tearral.n) Erwin ~iscaior iracta, en una aámirahle 
confprkicia, d:cUna mobili&ó totalde IXrn., ~Treball., 
16:x11-1936, p. 7). 

21. A més del testimoni citar més amunt de H. 
Goerz, Bernhard Reich -íntim col~laborador seu en 
aquells moments, el qual es erava amb urgencia la 
seva tornada perseguir treb8ant en el seu projecte- 
afirma que no va saber res més d'ell, només a través 
de diaris, fins que va tornar a Alemanya, I'any 1951 
(vegeu Bernhard REICH, Im Wettlauf mit der Zeit, 
Berlín, Henschel, 1970, ps. 353-354).Wieland 
Herzfelde, un vell arnic seu, li escriu una carta amb 
data 7-K-1937 des de Pra a (I'original 6s a I'EPC), 
de la qual es desprPn que fes notícies que ha tingut 
fins llavors de Piscator li han arribat a través de tercers: 
«Per acabar, nomes dir-te que escassament m'arriben 
notícies de tu, perb el poc que sento a dir m'és grat, 
si bé ple de contradiccions. Diuen que tens grans 
projectes a París, perb també diuen que vols marxar a 
M&xic» («Im übri en hort man von Dir wenig, das 
W n i  e aber et$euicb und widers rucbsvoll Du solist 
gewafige ~ l a n e  in ~ a r ü  babm, andrerseits nicb ~ e x i c o  
y b e n ~ ) ;  Wera Dimitriewna Janukowa, la dona amb 
a qual Piscator convivia en aquells moments a 

Moscou, es lamenta que no rep notícies seves i que la 
persona que, segons el1 mateix li havia escrit, podia 
informar-la diu que no en sap res (cartes del 24-x- 
1936 i del 5-x-1937 respectivament, els originals s6n 
a I'EPC); la corres ondencia que es conserva a PEPC 
entre Piscator i efs seus pares i el seu germh, que 
compren, incompleta, els anys 1936-1945, tampoc 
no fa cap esment de la qüestió. Fins i tot I'any 1962, 
a la nova edició del seu llibre Politiscbes Theater, 
Piscator només esmenta les dificultats que ti11gu.i a 
I'URSS durant el rodatge de DerAujitandder Fischer 
VOTZ Santa Barbara (La insurrecció deis pescadors de 
Santa Bdrbara) i no diu res del Projecte Engels (vegeu 
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i no va tornar a la Unió Soviktica. com tenia 
previst. Un silenci que va durar anys. Cal, 
per tant, que em refereixi breument a les 
seves activitats a I'URSS i a les raons del 
seu viatge a París. 

Cany 193 1 Erwin Piscator accepti la 
invitació de la Meshrabpom, comianyia 
cinematogrifica de Moscou, que li havia 
facilitat el seu amic Willi M ü n ~ e n b e r g , ~ ~  
d'anar a I'URSS a filmar una pel.licula. La 
durada de la filmació es preveia per a uns 
tres a n y ~ ; ~ ~  malgrat aixb, el director de 
cinema i teatre Erwin Piscator hi resta fins 
a finals de julio1 del 1936. Les raons que el 
varen empknyer a acceptar aquesta proposta 
no són difícils &imaginar en un home de 
la seva ideologia. Admirava I'URSS de tal 
manera aue hi veia el lloc on es donaven 
les condicions polítiques i socials ideals 
perquk I'art assolís el seu desenvolupament 
mkim:  «Ho veurem, de fet ja ho veiem ara 
a la Unió Soviktica, veurem quin esplendor 
~ o t  assolir I'art -i I'assoliri- amb el 
socialisme)) («wir werden sehen, sehen es 
schon heute in der Sowjetunion, zu welchem 
Glanze der Sozialismus der Kunst verhelfen 
kann und wird»),'* I'admirava fins al punt 
que en la seva estada a Barcelona proposi 
explícitament de socialitzar el país segons 
el model s o v i k t i ~ . ~ ~  En aquests anys les 

activitats més conegudes de Piscator varen 
ser el rodatge de dues pel.lícules: Des Kaisers 
Kulis (El bastaix del kaiser), segons la peca 
de teatre deTheodor Plivier, i DerAufjtand 
des Fischers von Santa Barbara (La 
insurrecció deh pescadors de Santa Bdrbara), 
segons la novel.la hombnima d'Anna 
Seghers; va projectar, també, a partir del 
1933, una serie de pel.lícules curtes amb la 
idea que un rodatge breu aconsegufs més 
ripidament el seu objectiu: combatre el 
nacionalsocialisme que ja havia pujat al 
poder. A més, Piscator va comencar a 
treballar en un gran projecte cultural 
concebut per ell, del qual, naturalment, 
també formava part el teatre, i que 6s 
conegut com a Engels-Projekt (Projecte 
Engeh) perquk havia &ubicar-se a la ciutat 
d'Engels, en aquel1 temps la capital de la 
República Alemanya del V ~ l g a . ~ ~ A i x í  
mateix, el novembre de l'any 1934 va ser 
nomenat president de la MORT, tasca que, 
segons testimoni de Bernhard Reich, 
emprengué amb gran energia i entu~iasme.~' 
Cap d'aquests projectes no reeixí. Malgrat 
que en aquest punt no sembla haver-hi una 
opinió uninime ni prou clara, les raons 
que addueixen els estudiosos no són en 
primer terme polítiques2* i sembla prou 
plausible que si la Komintern hagués 
volgut depurar Piscator, la Meshrabpom, 

J.-M. PALMIER, op. cit., p. 11, sobre la traducció 25. Vegeu F. FOGUET, Erwin Pücator a Catalu- 
francesa Supp+yzt au thPdtrepoIitzque, del 1962). nya (1936), art. cit.,g. 73. , 

22. Wi 11 Munzenberg era secretari general de 26. Des del 17 3 s havien establert a les Estepes 
la IAH, Internationak Arbeiterhilfe. Kirguises molts camperols alemanys atrets per la 

23. Pel que fa a I'estada de Piscator a I'URSS i a política de colonització de la zona que practica 
les seves activitats alla, vegeu H. GOERTZ, op. cit.; B. Catarina 11. El lloc fou declarat Re ública de I'URSS 
REICH, op. cit.; M. PISCATOR, ].-M. PALMIER, op. del 1924 al 1941, arnb el nom ae Repiíblica dels 
cit.; U.  VON AMLUNG, op. cit.; Knut BOESER, Renata Alemanys del Volga. 
VATKOVA (ed.), Erwin Piscator. EineArbeitsbiographie 27. Piscator es proposava fer de la MORT un 
in 2 Banden (Berlín, Frolich & Kaufmann, 1986); punt d'encontre i un centre d'informaci6 a Moscou 
Manfred BRAUNECK, Peter STERZ (ed.), Erwin per a atrangers interessats en I'art en general, ak í  
Piscatov. Zeittheater. Daspolitische Theater und weitere com un centre de distribució de materials tebrics de 
Schrifien von 1915-1966(Reinbek, Rowohlt, 1986). teatre polític marxista, de eces teatrals de contingut 

24. Paraules de Piscator a Ubcr die Lchrm der revolucionari (fins i tot Se traduccions a diferents 
i4rgangenheit unddieAu aben derZukunft, poc abans l i e n ~ e s ) .  També projectava editar un setmanari 
d'assumir la presidencia f e la MORT, el novembre del anti eixista de teatre que sembla que mai no arriba a 
1934, citada segons Ludwig HOFFMANN (ed.), Emin publicar-se, malgrat que els dos primers exemplars ja 
Piscator. Aujatze, Reden, Geprache. Schrijien IZ(Berlín estaven Uestos, perqui hom va fer enrere en el projecte 
Est, Deutsche Akademie der Künste, 1968), p. 129. inicialment autoritzat (vegeu B. REICH, op. cit., ps. 
Les cites de Piscator -1levat de les seves paraules a 345-346). 
Barcelona, traduides per F. Oliver Brachfeld-, així 28. B. Reich diu que el plantejament de la 
com les d'altres autors, originals en alemany, són de problemiticadel film DerAuftandderFisch~rvonSatzta 
traducció meva. Barbara corresponia a la dels artistes revolucionaris 
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que depenia alhora de la Komintern i del Tagebuch (Diari de R ú ~ s i a ) , ~ ~  que Piscator 
PCUS, no li hagués proposat, com va fer, s'endugué i seguí els primers dies a París, 
la filmació &una segona pel.lícula ni hagués cap indici de crítica ni cap comentari que 
acceptat imniediatament el seu projecte faci pensar que el director teatral es trobés 
&una serie de films c u r t ~ . ~ ~  D'altra banda, amb algun obstacle com a conseqüencia 
va ser el mateix govern qui es va adrecar a &una purga ideolbgica que a la darreria del 
Piscator30 per demanar-li que reorganitzés 1936 ja havia c o m e n ~ a t . ~ ~  Ben al contrari, 
i aixequés el petit grup de teatre amateur a el testimoni de Reich i les anotacions del 
Engels, el qual estava a punt de desa- mateix Piscator no deixen cap dubte que 
parei~er.~ '  aquest concebia la seva mama d'Engels com 

Hom no troba tampoc al RuJland- un breu parente~i.~" 
El cert 6, perb, que en plena organitzaci6 

- 
alemanys, pero no a la dels soviktics, que en els anys del Projecte Engels, tasca en la qual Bernhard 
trenta ja havien assolit Ia revolució i s'interessaven Reich col.laborava estretarnent amb Piscator, 

er altres qüestions corn crear i consolidar i després &haver decidit la programació 
fjeconomia socialista. Malgrat tot, també apunta que 
ii retreien formalisme i que feia «sociologia vulgar» teatral del 1937 Per a la c o m ~ a n ~ i a  del '0'' 
(vegeu R. REICH, op. cit., p. 336);  Jean-Michel teatre d'Engels, la Komintern determina 
Palmier addueix motius similars, erb remet també a enviar ~~i~ piscator a parís com a president 
I'opinió de Leif Furhammar ! F ~ I L  Isaksson, Polities 
and zlm (Nova York 1971), p. 37, que creuen que, de la MORT, amb l'encarrec de crear i 
en e f moment que es va difondre, la pel.lícula podia o r p i m  a restranger grups locals aaquesta 
haver semblat trotskista (vegeu J.-M. Palmier a M. 
PISCATOR, J.-&4, PALMIEK, op. cit., ps. 60-61) .  ASs0ciació.35 La iniciativa res~Onia a 
Jeachim Hiritzc es refereix igualment al desfasament nova orientació en I'ofensiva cultural contra 
del missatge, perb, en relació amb Des Kzisers Kulis, el feixisme, en el sentit de crear un ampli 
preveu la possibilitat que la pel~lícula fos titllada de 
derrotista i, eri referir-se a la serie de fiims curts front popular que, eliminant les diferencies 
projectats, conclou que el projecte no fracassi només ideolbgiques entre les fraccions, consolidés 
per raons d'organització o econbmiques, sinó per 
aenkrgiques intervencions administratives de caire 
ideolbgic, tal com les ha descrit Ottwald. (<eaufmarsive 
ideologisch begründeteadtnittistrntiueEitzgri e. wiesie gran centre cultural antifeixista ampli de tors els I Ottwald in utzderem Zusnmtnenhang sc ilderh)). exiliats alemanys, segons la idea del Front Popular 
(Ve eu Joacliini HIN?'%E, Erwin Piscator im Moskauer &una política d'unitat contra el feixisme (vegeu sobre ~ r r I /  (1931-1936) a Ullrich VON AMLUKG (ed.), el ProjecteEngeh: G. HEINTZ (ed.), DasEngehProjekr. 
Lebett ist immer ein Atfang! Erwitz Piscrztor 1893- Ei?ta?2n?schistisches Theater, Worms 1975; J. HINZE, 
1966, Marburg, Jonas Verlag, 1993, s. 59-60.) Erwin Piscator im Moskauer Exil, dins U. vON 
Cafirmació d'Ottwald remet a I'obra dr Reinhard AMLUNG (ed.), Leben istimmereinAnfang, Marburg, 
MUI.LEI~ (ed.), Die Siiuberung (Reinbek 19911, p. JonasVerlag, 1993; KlausJARMATZ, Simone BIUICK, 
328. El mateix Piscator, al.ludeix vint anys mis tard, Peter DIEZEL, Ejrilitz der U&R (Kunst utzdLiteratur 
el febrer del 1956, en el seu diari, al retret que li feia im atztifnschistischen Exi6 1933-19451, Leipzig 1979; 
Kaganovitch de derrotisme i a la insistencia que dones M. PISCATOR, J.-M. PALMIER, op. cit.; B. REICH, op. 
als seus films un final optimista en el sentit del cit.). 
socialisme constructiu, suggeriment que I'iscator 32. Original i transcripció mecanografiada a 
compari  irbnicament amb els uhap{y,end de I'EPC. Aquest diari acaba amb I'entrada AnfangOkt. 
Hollywooh (transcripció mecanografiada e 1 original (Primers octubre). 
a I'EPC). 33. Ho corrobora L. Hoffmann, que afirma que 

2 9 .  Vegeu B .  REICH, up. cit . ,  p. 27:  «La Piscator no va experimentar cap represalia durant els 
'Meshrabpom', curiosament, aprovi immediatament anys en que va viure a I'URSS (vegeu L. HOFFMANN 
aquest projecte de Piscatorn (i<In «Meshrabpom» (ed.), op. cit., ps. 357-358). 
stimmte mun Überraxbenderweise diesem Piscator- 34. Se ons B. Reich, Piscator li demani que es 
Projekt sofort zu.n) (La negreta és meva.) fes cirrec %els assumptes d9Engels durant la seva 

30. Vegeu H. GOEKTZ, op. cit., p. 92. absencia, i li digué que el viatge seria breu i que 
31. A partir del 1935, Piscator es consagra tornaria a tot tardar a primers de setembre (vegeu B. 

practicament per cornpiet al Pro'ecte Ettgeh. La seva REICH, op. cit., p. 352). 
idea era convertir el petit grup de teatre ja existent a 35. H .  Goerz es pregunta si els sovi&tics 
la República Alrmanya del Vblga en un gran teatre simplement volien apro ttar el renom internacional 
antifeixista que reunís al seu entorn no tan sols els de Piscator, corn comenta B. REICH, op. cit., ps. 345- 
emi rats aritifeixistes ja vivien a I'URSS, sinó 346, o si amb a uest encirrec volien apaivagar les 
tan,%& molts altres resi ents en diversos paisos arreu inquietuds &un %ome que probablement -insinua- 
del món. Es tractava de crear, a més del teatre, un els destorbaria (vegeu H. GOERZ, op. cit., p. 91). 
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una resistencia unida Der tal d'assolir la 
victbria contra el fei~isme.~%n aquest sentit, 
Piscator es proposava la descentralinació de 
Moscou i impulsar la creació de clubs oberts 
per donar-hi cabuda a artistes no comunistes, 
fins al punt que pretenia proposar Max 
Reinhard, un home de teatre no polititzat, 
com a president d ' h ~ n o r . ~ ~  Poc després, 
Bernhard Reich, el qual havia quedat com 
a representant de Piscator a Engels mentre 
durés la seva absencia, li escriu un telegrama 
datat el 3 d'octubre, en el qual li diu que es 
quedi a París;38 i amb data 8 d'octubre, 
Wilhelm Pieck3' li envia una carta en la qual 
li comunica que ((d'acord amb les insthcies 
competents, et faig saber que no cal que 
tornis i que de moment el Projecte Engels 
no podri tirar endavant. Quedaria pendent 
la qüestió de si l'informe sobre la comesa 
de la qual us heu fet cirrec tu i xxxx40 fa 
necessari que vinguis. Perb fins i tot pel que 
fa a aquest tema, els camarades pensen que 
de mornent nomes cal que torni xxxx per 

36. Georgi Dimitroff proposh en el VI1 Ple de 
la Komintern una nova política d'un Front Popular 
que permetia incorporar també els no-comunistes en 
la lluita antifeixista i que hom va assumir. Coincidint 
amb aquesta Iínia, Piscator proposava en el VI1 
Congrés de la Komintern, el 17 d'agost del 1935: 
«El més urgent i el més important és la unió dels 
dramaturgs, els actors i els directors en la plataforma 
de lluita contra el feixisme. Aquests s'han d'unir no 
només sota la consigna del "teatre polític", sinó també 
sota la de la lluita per la llibertat de la persona 
humana, per les millors tradicions dernocriti ues de 
I'art de tot el mónn («am dringenclsten und wicjtigsten 
irt die Vereinigung der Dramatiker, Schauspieler und 
Regisrerure auf der Pkzttform des Kampfes egen den 
Fascbismuns. Die sollen rich nicbt nur unter i r  ~ ~ s u n ~  
des )olitischen Tbeaters" vereinigen, sondern auch áes 
kám feJfilr die Freiheit der menschlichen Persiinlichkkt, 
ihr k besterz demokratischen Traditionen a!er Wrtkunrt»). 
' ( ~ e ~ o n s  citació de K. JARMATZ, S. BARCK, k. 
DIEZEL, op. cit., p. 321.) 

37. Segons referencia de P. Diezel, que recull J. 
HINZE, op. cit., ps. 64-65. 

38. La situació a I'URSS degué canviar a una 
velocitat vertiginosa: K. Boeser i R. Vatková relaten y el mateix Reich li havia escrit pocs dies abans a 

arís demanant-li ugentment que tornes (vegeu K. 
BOESER, R. VATKOVA, ed., op. cit., p. 17). El text del 
telegrama diu KQUEDA'T - REICHn («NICHT 
ABREISEN - REICH))). 

39. W. Pieck fou més tard president del govern 
de la República Democrhtica Alemanya. 

40. El nom esti censurat: 1'EPC era a Berlín 
Oriental (RDA) abans de la unificació. El nom podria 

fer l'informe i que, a partir de l'informe, 
estudiarem com hem de seguir treballant 
[. . .] .»41 («In Obe~einst immun~ mit den 
zustandigen Instanzen teile ich Dir mit, daJ 
Du nichtzu kommen brauchst und vorhujg 
eine Realisierung des Auftrages in Engels 
nicht steht. Es kame noch die Frage der 
Berichterstattung iiber den von Dir undxxxx 
übernommenen Auftrag als eine 
Notwendifkeit der Reise nach hier hinzu. 
Aber auch hier sind die Genossen der 
Meinung, daJ es vorlaujg genügt, wenn 
xxxx zur Berichterstattung kommt und daJ 
dann auf Grund des Berichtes die weitere 
Arbeit besprochen werden sol1 t...] u). É',s, 
doncs, després de saber que no és desitjat 
a I'URSS que Piscator visita Barcelona. 

Malgrat tot, al director teatral no se li 
coneix a París, d'on va mamar el desembre 
del 1937 amb destinació als EUA, cap 
comentari crític en contra del comunisme 
ni de la Unió Sovietica. Val a dir, a més, que 
I'última entrada del Diari de Rússia diu, tot 
fent ús &una fórmula generalitzadora i en 
contra del seu costum &en-registrar I'entrada 
del dia, cdnfang Okt.» («Primers d'octubro)), 
i Piscator no hi fa caD referencia a la carta de 
Pieck ni directament ni indirecta. 

Crida enormement I'atenció que en la 
correspondencia que he pogut consultar 
entre Erwin Piscator i Maria LeY4*1a qual 
el director teatral va conkixer a Suissa, a casa 
de Max Reinhard, i amb qui es casi l'abril 
del 1937, no hi hagi cap al.lusió a aquesta 
maniobra política i que l'únic comentari 

correspondre al del fill de Wilhelm Pieck, Arthur 
Pieck. el aual col.laborava estretament amb Piscator 
a la M O ~ T  i havia viatjat amb el1 a París. 

41. Fotocbpia de I'original a I'EPC; tambi 
publicada parcialment a M. PISCATOR, J.-M. 
PALMIER, op. cit., ps. 86-87. 

42. He  consultar rota la correspondencia 
existent entre ambdós a I'EPC, que compren 
fonamentalment els anys des del 1951 -moment 
de la seva tornada a la RFA- fins a la seva mort, 
Pany 1966, perb també alguna dels seus primers anys 
de vida conjunta -des del 1936 fins al 1938. Tambi 
he consultat el llibre en que es publica la cor- 
respondencia que es troba a Carbondale, 
correspon als anys 1951-1966 (Henry MARX ( e g  
Erwin Piscator, Britfe aus Deutrchland 1951-1366 
un Maria Ley-Pircator, Koln, Prometh-Verlag, 1983). 
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referit a finals del 1936 que he pogut trobar 
per part de Maria faci palks precisament que 
Piscator defugia parlar d'aquest tema:" {(Jo 
sé qui ets i que ets. Ho vaig saber des del 
primer rnoment que et vaig veure al caf2 
Bazar. Per aixb et vaig preguntar: aspira a 
ser un horne felic; o un mhrtir? Has 
aconseguit ser el mhrtir f...]. Ja sé que 
aquestes són converses llargues que sempre 
hem evitat. No vull pas tornar sobre aquest 
tema si no vols.)) («Ich weiss wer Du bist und 
was. Wusste es von dem ersten Moment alr 
ich Dich sah im Caffe Bamr. Darum pace 
ich Dich auch: wollen Sic ein gluecklicher 
Mensch sein oder ein Martyrer? Der Martyrer 
ist Dirgeglueckt L. .,l. Ich weiss dies sind hnge 
Gesprache die wir immer vermieden haben. 
Ich willauch nicht wieder hrueber sprechen, 
wenn Du es nicht willst.))). Tampoc en parla 
a la correspondencia rnantinguda amb els 
seus pares i amb el seu germh els anys 
irnmediat~.*~ 1 encara resulta més sorprenent 
que Wera Dimitriewna Janukowa, la dona 
amb la qual vivia aquells anys a Moscou, es 
queixés del seu silenci a la carta que aquesta 
li envih aquells rnateixos dies a París i ho 

Erwiri i Maria Piscator van cultivar una abundosa 
correspondencia a causa dels pocs an s que varen 

oder conviure: des del 1936 fins a r  1951, amb 
rreqüents interrupcions degudes a viatges, i a artir 
del 1951 qiian Piscator torni a Alemanya ( ~ e L r a i > .  

43. Original a I'EPC. A la carta no figura la data 
ni el lloc de procedencia, perb hom dedueix del 
contingut que Erwin ja ha reemigrat a Alemanya, 
rnentre que Maria segueix a NovaYorkdes d'on prova 
de convkncer-lo que torni als EUA; Jean-Michel 
1)almier comenta, a I obraque ha publicat conjuntament 
amb Maria Piscator, que aquebta afirma «quEwin  
Piscator n'evoquapresquejamtlis son sgour en U.R.S.S. et 
qu'elle-mhze ignore dpeupres toiit der actiuités thédtraks 
et otptzisatrices qully exerp (vegeu M. PISCATOR, J.- 
M. PALMIEK, op. cit., p. 11). 

44. De les que es conserven a I'EPC, la primera 
carta amb data posterior a la de W. Pieck adregada a 
la seva familia és del 26-x-1936. Se'n desoren aue ha . . 
romis mis temps a París del que hom esperava: «Ha 
arribat la tardor i jo encara sóc aqui a París» («Der 
Herbst ist gkommerr und ich bin noch immer hier in 
Parisn). Piscator no tan sols no esmenta els motius 
reals, sin6 que relaciona la possibilitat de quedar-s'hi 
més temps anib unes preteses bones expectatives de 
treball: «Potser m'hi quedaré un temps més. Aquí 
encara hi ha possibilitat de treballar [...] En els aquest 
any no tirad endavanc.. (~VielLeicht bleif ich auch 
ROCA laetzger. Es 'bt hier noch Arbeitsmoglichkeiten [...] 
EtzgeI~ wird in Zesem /ahr r2ichts.n) 

tornés a fer en una altra carta que li envii 
un any més tard45 i que el seu més estret 
col.laborador d'aquells mornents, Bernhard 
Reich, amb qui portava el Projecte Engels, 
afirrni que no torna a saber res rnés d'ell 
fins al cap de rnolts anys.46 

1 és que tot apunta a concloure que 
Erwin Piscator, malgrat tot, fou un home 
de caracter independent, pero fidel a un 
ideal, el qual no va voler trair mai ni donar 
ocasió que els interessats del mornent fessin 
mal ús dels seus cornentaris crítics si el1 els 
hagués manifestat. Erwin Piscator era un 
home difícil d'encaixar en un partit 
dogmatitzant, perque necessitava la llibertat 
per a concebre el seu art tal com el1 
l'entenia. I va romandre fidel al seu icleal 
fins a un punt difícil d'entendre, atesa la 
de~uració política d'aquells anys a Moscou 
i la seva propia experiencia, pero d'una 
~lausibilitat documental innegable. Perque 
corn s'ex~lica, si no, que amb data 10 
d'agost del 1937, quan encara no havia 
passat un any des que va rebre la carta de 
W. Pieck, escriu una carta a Maria Le~,~'en 
la postdata de la qual diu que li ha cornprat 
uns llibres de lectura imprescindible; es 
refereix al Manifest Comunista i a l'obra de 
Lenin Que cal&?? (Was tun), i tarnbé a Els 
Principis del Leninisme (Principes de 
Leninisme) de Stalin que «al principi sernbla 
avorrit i hrid. Cal familiaritzar-se'n lleginc. 
Perb a poc a poc esbalaeixen la Ibgica i la 
conseqüencia. Llegir St(alin) és per a mi un 
estímul estetic especial>) (~scheint zuerst 
langweilig und trocken. Man muss sich 
hineinlesen. Dann ist man über die Logik und 
Folgerichtigkeit erstaunt. Für mich gibt 
St(alin) zu lesen schon einen eigenen 
asthetischen Reiz))). Altres fonts donen 
testirnoni del convencirnent ideologic de 
Piscator des de la lucidesa concloent que 
proporciona la perspectiva dels anys: així, 
Maria Ley, en una carta que escriu a Erwin 

45. Originals, amb data del 24-X-1936 i 5-x- 
1937, respectivament, a 1'EPC. 

46. Vegeu B. REICH, op. cit., s. 353-354. 
47. Original a I'EPC. carta pu!licada a H. Marx 

(ed.), op. cit., ps. 22-24. 
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des de Nova York, després que aquest 
hagués tornat a la República Federal,481i diu: 
«A Europa no hi havia democracia, per aixb 
vas anar tant cap a l'esquerra. Perb mai no 
has deixat de ser un senyor, rnai no has 
esdevingut esclau de cap Estat, sempre has 
obrat amb independencia, has estat sempre 
un artista Iliure. Per aixb no vas poder anar 
a Rússia. Mai no ho podris fer.)) («In Europa 
gab es keine Democratie darum bist Du so 
weit linkgegangen. Du bist aber immer ein 
Herr geblieben, kein Sklave eines Staates, 
immer ein Individualist, immer ein freier 
Kuenstler. Darum konntest Du auch nicht 
nach Russland gehen. Wirst es nie»). De 
manera similar el descriu el seu arnic i 
col.laborador dels anys vint, Felix Gasbarra, 
en una llarguíssima carta a Maria Pi~cator:~ 
amb data 14 &octubre del 1948 des &Italia, 
en la qual Gasbarra, fent referencia a un 
projecte de Ilibre per al qual Piscator li havia 
demanat col.laboració, caracteritza la 
trajectbria ideolbgica de l'arnic: aPel que el1 
m'explica en les dues últimes cartes, sembla 
que projecta un llibre de lluita política en 
el qual vol demostrar que les idees que 
defensavern ara fa 20 anys encara són 
valides actualment. No cregui que no sento 
respecte per la "fidelitat a una idea" que 
horn conserva tota la vida, pero l'accent 
l'hern de posar darnunt la paraula "idea". 
Quan teníem 30 anys, la idea encara 
coincidia amb la realitat, llavors encara hom 
podia deixar-se fer rniques per ella de bona 
fe [...] Ara, després de 20 anys &experiencia 
[...] la idea és la mateixa [...], perb allb que 
ha succeit en nom seu, la "realització", aixb 
-permeti'm que li h o  digui, senyora 

48. Original a I'EPC; la carta no esti darada, 
perb del contingut se'n despren que ha de ser posterior 
al 1951. 

49. Original a I'EPC; i el seu íntim col.la- 
boradot, Bernhard Reich, afirma, quan fa referencia a 
I'evolució artística del seu amic, que «Seguí sent aquel1 
que fou sempre, un "commis en voyage du thkitre", 
tal com s'autodenominava en una carta del 4 de maig 
del 1961 » («Er blieb deríüte, der er immergewesen war, 
ein "commis en uoyage du thidtre'; wie er sich in einem 
Brief uom 4. Mai 1961 selbst bezeichnet hatte.1)) (Vegeu 
B. REICH, op. cit. p. 355.) 

Maria - és repugnant [...l. Es deu demanar 
per que li escric aquestes coses. Estimada 
senyora Maria, doncs perquk ja no entenc 

- - ,  

~ ' ~ ( r w i n ) .  No puc entendre de cap manera 
que encara avii defensi una ~ a u s a - ~ u e  corn 
apersona política, pero també senzillament 
corn a persona honrada, ja no pot defensar. 
Encara record0 les seves paraules "no li hern 
de destruir la fe en els seus ideals" [...l. l% de 
veritat que creu que hom no ha de despertar 
a un somnitnbul encara que camini tran- 
quil.lament per una vora de teulada que 
condueix a l'abisrne?)) (« Wie er mir nurl aber 
die Sache in den beiden letzten Schreiberz 
dzrstellt, ist ein politisches kámp~%z4clagepkzrzt, 
in dem nachgewiesen werderz soll, dzjf'd' ze vor 
nunmehr 2 0  Jahren vertretenen Ansichten 
auch heute nocbgültigsind. Gkauben Sie nicht, 
dapich nicht Eh@rcht hatte, vor der "Eeue 
zu einer Idee'; die einer sein ganzes Leben kzrzg 
bewahrt. Aber der Ton mufl nuf dem Wort 
"Idee" liegen. ALs wir 3 0  waren, da deckte sie 
sich noch mit der Wirklichkeit, da zunr sie noch 
etwas, Jur ddc man sich in p t e m  Glauben iin 
~tücke- hacken hsen  konnte [. . .] Heute rzach 
ZOjahriger Erfahrung [...] die Idee ist die 
gleiche geblieben [. ..] , aber das, was irz ihrem 
Namen geschehen ist, die "I/erwirklichung", 
ddc, verzeihen Sie, Frau Maria, ist ekelewegend 
[...l. Warum ich Ihnen das nlles sc~ireibe? Liebe 
Frau Maria, weil ich E. nicht mehr verste/ie. 
Mir will es nicht in den KopJ dafler sich hez~te 
noch vor eine Sache stellt, die er aLs politisch 
denkender Kopf; aber nuch eirzfach als 
anrtandiferMenrch nicht rrzehr vertreterz knnn. 

.a 

Ich erinnere mich noch sehr gut Ihrer Worte, 
" m n  dürfe ihm seinen Gkzuben nicht nehmerz" 
[...] Sind Sie wirklich &r Meinung, rnarz soll 
einen Nachtwandler nicht aufbeckerz, nuch 
wenn er auf einer Dachkante erztlangspnziert, 
die ins Leere ftihrt?))). 

Tanmateix, és gairebé segur que Piscator 
no era conscient en aquells moments que 
els últims ternps a Moscou havia estat en 
~e r i l l ,~ '  pero la carta de Pieck havia d'obrir- 

50. Tal devia ser la convicci6 ideolbgica de 
Piscator, que I'any 1936, en monients en que jii era 
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li forcosamerit els ulls." 1 també és cert que camí? En lloc d'anar cap a la drera, cap a 
l'explicaciú d'aquell liermetisme es degué I'esquerra; en lloc de pactar amb Hitler, fer- 
tnolr probat~lement a la seva posició ho arnb Roosevelt; en lloc del classic "njet", 
personal i ideolbgica davant la cornplicada un sí; en lloc de I'allunyament de tot el 
siruaciú polírica del rnomerit. món, i sobretot de la classe treballadora, 

Norriés vint anys mEs tard, amb niotiu amistat, entesa, confianca? 1 ha de saber que 
del vintk cotigrés del I1artit Comunista de en aquest punt la política ha abandonat 
I'UKSS el febrer de! 1956 i del disccrs de I'esskncia de I'art, I'ha ferit, I'ha foragitat 
Chr~isehtschow contra Stalin, Piscazor f2 lluny de si, perqut: el fonament de qualsevol 
dgiincs anotacioris crítiques al seu diari tot aré és h u tn a n i t a t . Perb la practica de 
rccordant retrospectivarnent aquells a n y ~ . * ~  la seva política esdevingué espantosament 
Piscator reconstrueix i prossegueix una inhumana, cruel. Ni aquells que estaven 
conversa d'aquells anys amb un home millor disposats ja no I'entenien, al final 
principal del Partit, «tina conversa amb fins i tot la detestaven! Quina necessitat hi 
I<agariowitsch'j que reprenc imaginaria- havia que Majakowsky se suicidés? Quina 
nierit: si avui honi critica Staliri, no hem riecessitat hi havia que Eisenstein es retirés 
de puisar que qualsevol rnomerit d'aqtiests a la seva cambra amb I'argurnent que la vida 
20 anys honi hagués pogut seguir un altrc el fastiguejava i deixés de treballar dui:ant 

dos anys? Per que es decandeixen els millors, 
-~ - - obligats a romandre inactius? Per que ocu- 

proti clar I'eriduriniitnt de la política ci'assil polític pen squests caps aase vulgars, g~taplens,  als atitifeixistcs per part de Moscoti, quan per exemple 
Brccht i altres ja descorlfiaven, cscriu anib data 10-x- grassos i greixosos eis carrecs més aits de les 
1936 (la carta de \YI. Picck 6s datada del 8-X-1936!) a inStirucionS artístiques?>,. («Ein ira 
Orto \Y~llburg: «Si jirvnis iirz,fils, je tze vozrrLruispns 
qtr'iLsoit éi6ue ~~iIietlrs qt~t>ii U.R.S.S., cnr ici ron avenir fortgeführtes Gesprach mit K*nowitsch: 
ert ns~ttrth (scgoni la tradiicció que docunieota Jean- Wen~z heute Kritik an Stalingeiibt wird, hezj't 
Michel I'alniier a M. PIS('Kl'OI<, J.-M. PALMII~R, op. da nicht, daj' man Zu jeder zejt wührend cit., ps. 83-84), 

51. I : ~ ~ ~ ~  1936 vari cullninar !es nccions de dieser20J~zhreauch einen anderen Weghatte 
dty)l~rclrio' a I'UIISS amb eIs tristanierir famosos einschlagen konnen? Statt nach recbts zu 
proccssos de Moscou. 1:esthtica del realisme socialista, gehen, - nach links, - statt m jt ~ i ~ l ~ ~  ejnen que havia ~ i n o n i t ~ a t  el dcbat sobre realisme, no 
s'avcnia de cap mtinera an1b la idea de teacre didectic Pakt zu machen, - mit Roosevelt, - statt des 
de Piscator o de I3rechr. Horii titllava els artistes amb stereotypen "Njetn ein Jd, statt der 
i i r i  pasmt ddaaista o exprcssionista de subjectivistes i 
de hurgcsos decadents i els considerava auto- Entfremdung mit der ganzerz Welt, una' vor 
niiticanicnt con1 a políticnmcnt sospitosos. Es en allem der Arbeiterklasse, - FrezdndschPtft - 
acluests nionierits que a Mayerhold, Majakowski, verstandigllng, - Vertrauen? Und dieser 
Ochlopkow cls proliibeixen treballar, són perseguits 
o fisicamcnt clirninats i qtie stanislawsky ocupa el Stelle, sehen Sie, hat die Politik das Wesen 
lloc prceminetit eri el teatre. Aquelia persecució der Kzfinst verlassen, verletzt, sie von sich 
ritncnagava tamb6 els crnigrants estraiigers, com D~~~ die ~ ~ ~ d ~ ~ ~ j ~ ~ ~ i ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  I'iscator, a qui li recrirninaven fornialisme i prictica 
de  ti soriii/ogir~ ztnig~zr. De fet, molts aniics i coneguts ist H U m a i t a t. Die Az~~$hrurzg Ihrer 
del ccrcle de Piscator varen c6rrer aquesta sor!, entre Po/itik wurde erschreckend irzhumnn - 
alrrcs Caroln Neher i iüexandcr Granach (vegeu J.  
EfIS%I:., op. rit., ps. 65-67j. Milgrat tot, nonies molts unmenschlich' wurde ' O n  den 
ariys mCs tard Piscator manifesti, tot referifit-se a les Bestgewillten nicht mehr verstaízder2 - anz 
dificultats íitrib la seva pel.lícula Der At4tnnd der Ende verabschez4t! WdrzLm mluf(te 
Fiscl~er voz ,Tnrittz Bnibnr~z, que des Soviétigzter ízórz 
rierzjtit t k~ f i~r>i ,  r>zais i l  í ~ i > ~  sazlv6 1d (I>iscator, a Majakow~ky Selb~tmord verübe~, w a r m  
I'cdici6 francesa del Thiktre Politigzte, 1962, p. 252, Eisenstein sich in sein Zimmer zurückzieherz, 
segons J.-*M. 1':ilrriier a M. PISCI'OK, J.-M. I>A:.MIER, sagend - ich bin vom ~~b~~ gelarzgweilt, uund op. cit., p. 60). 

52, I)i:lris (febrer del 19 j6 ) ,  trariscripci,j zwei Jahre nicht mehr arbeiten?Warzm 
niecanografiada de I'original a ITPC; publicat tambG 
parcialmcnt a H. GOl:ñ'I'Z, op. cit., ps. 73-94. 

53. Lasar M. Kagariowitsch fou primer 
secrerari del C:ornire Central del i'artit Comunista de la Unió Soviktica. 
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verkiimmern die Besten und sind zur 
Untatigkeit gezwungen? Warum sind solche 
drinrangige, dickwangige, dicke,fette Rundkopfe 
an der Spitze von finctinctitutionen?))). 

És ara quan -vint anys més tard- sembla 
que Piscator es refereix per primera vegada 
públicament (en el seu diari), i de manera 
crítica, a aquells anys, i ts també en aquesta 
mateixa tpoca que ens assabentem a través 
del mateix Piscator que l'havien titllat de 
trotskista,j4 perb ell es distancia d'aquesta 
classificaci6. Així, als diaris de rany 1956,j5 
llegim: ((Divendres Sant: tal dia com avui 
Crist morí a la creu, ara fa 1.956 anys. 
Robespierre, un Crist, deia abans de morir 
que n'havia enviat d'altres a la mort per la 
causa, que no s'hi envia pas ell a si mateix. 
Malgrat tot, perb, ell també va morir per la 
causa, i sembla que va mostrar prou coratge! 
-A Stalin el fan morir oficialment, absent, 
precisament el dia de l'aniversari del seu 
naixement, ara que fa 3 anys de la seva 
mort, i ell supera Robespierre en el nombre 
d'aquells que "moriren per ell". I ara hom 
rehabilita els seus morts (probablement 
també Otto Katz. Ara s'ha fet palts que 
mentia quan afirmava que "jo" l'havia 
incitat a la seva trai'ci6 trotskista), hom els 

54. Malgrat c~ue, probablement, quan va rebre 
la carta de W. Piec , el no ho sabia. 

Les actes mecanografiades de la reunió a porta 
tancada que va dur a terme la comissi6 alemanya de 
I'AssociaciÓ d'Escriptors de la Uni6 Soviktica, del 4 
al 9 de setembre del 1936, publicades els primers anys 
noranta (dins R. MOLLER, op. cit.) fan pales fins a 
quin punt la vida de Piscator estava en perill i fan 
entenedora la carta de Wilhelm Pieck del 8 d'octubre: 
en aquella reunió Piscator fou acusat de trotskisme, 
hom passi revista a les activitats privades del director 
alemany i de les seves amistats. Johannes Becher 
I'acusi d'haver aconsellat I'exclusió del Partit de 
Jacques Doriot (1934) erque satreia les masses. i 
Julius Hay, de fifer una Eina semblant al sabotatge,, 
( , ( d o  Sabotage nahekommenden Arbeit~)) a la 
companyia cinematogrifica Meshrab om Cal 
esmentar la carta que Wilhelm Pieck, ef dia', de 
setembre del 1936, va enviar a la secci6 a I'estran er 
del KPD (Partit Comunista Alemany), en la qual %¡u 
que ha observat en Piscator una *orientació política 
perillosa. (asehr bedenkliche olitische Einstell~nf) que 

<I z n 271 se r enge aracosta moltíssim als troskstesn ( (;1, ) ' 
Berührung mit den Trotzkisten bringtr,) (vegeu J. 
HINZE, op. cit., ps. 65-67). 

55. Transcripció mecanografiada de I'original a 
I'EPC. 

desenterra imaginariament. És espantbs, els 
cadavers descom~ostos reviuen de nou i tot 
el que digueren d'ells ho han de dir ara 
inversament o no dir-ho.)) (aKarjeitag: Da 
- an dem Tag starb Christus am Kreuz vor 
I756 Jahren. Er Robespierre ein Christus, er 
sagte vor seinem Tode, er hütte andere f i r  die 
Sache sterben Lassen - nicht sich selbst. - Aber 
er starb doch auch dafiir - und wie es scheint 
- ziemlich tapfer! - Stalin wirdgestorben - in 
ofizia - in absentia - auf den Tag, seinen 
Geburtstag, - nun 3 Jahre nacl~ seinem Tode, 
- und er iibertraf Robespierre an der Zahl 
seiner ';fiir ihn Sterbenden': Und nun 
rehabilitiert man seine Toten (auch Otto Katz 
wahrscheinlich, dessen Lügen über seinen 
trotzkistischen Errat, zu dem "ich" ihn 
angestifet haben soll, nun ganz offensichtlich 
wird) rnan grabt siegeistig aus, Schrecklich - 
die verwesten Leichen begimen noch eiwmal 
au fi Neue zu leben, undAlles, zuas man iiber 
sie sagte, muf  umgekehrtgesagt werden oder 
ungesagt bleiben.))) 

I és també en aquests anys que Piscator 
fa una anotació al seu diari personal, 
referida als anys de la Uni6 Sovittica i que 
pot donar una explicacib senzilla al seu llarg 
i blindat silenci:s6 ((Jo era forc;a fluix de 
llengua. Arreu, fins i to t  a I'agtncia 
cinematografica on jo treballava, es parlava 
de les mesures dictatorials. Perb en el 
moment en qut em vaig trobar a l'estranger 
m'era impossible manifestar aquelles 
critiques. Alla, la reacció, inclosa l'esquerra 
a mitges revolucionaria, treballava amb la 
frase feta: "els dictadors Hitler i Stalin" T...]. - - 
Havia de contenir la meva llengua fluixa.)) 
(((Ichfihrte eine ziemlich lose Zzdnge, - überall 
sprach man davon, auch in meiner Filmfirma, 
iiber die diktatorischen Massnahmen. Aber als 
ich ins Aushnd kam, war es mir unmoglich 
dieselbe Kritik zu üben, - dort kampf2e die 
Reaktion einschliesslich der halbrevolutionit're~z 
Linken mit dem Schlagwort: "die Diktatoren 

56. Transcri ció a miquina de I'original a I'EPC. 
L'anotaci6 es troga entre els materials que Piscator 
preparava per a la publicació d'un se on llibre que 
ell concebia com la continuacib de E? teahepolitic, 
perb que mai no va veure la llum. 
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Hitler und Stalin. " Was nun folgt, istgraSslich 
und schrecklich, - aberfir diegrundsatzliche 
Idee trotzdem nicht akzeptabel, - man war in 
der Lage, wie der Affe, der seinen Herrn 
bewachen sollte, - nur nicht begabt mit der 
Unbekümmertheit des Affen, - der bekanntlich 
einer~ Stein nahm, um die Fliege auf der Nase 
seirzes Herrn zu toten - Meine lockere Zunge 
durfte sich nicht mehr bewegen.))) 

La sospita que Erwin Piscator trenqués 
amb els comunistes és, doncs, del tot 
infundada, de la mateixa manera que és 
incorrecte interpretar el seu retorn I'any 
1951 a la RFA, i no a la RDA, com una 
conseqüencia d'aquell trencament. Hi ha 
nombrosos testimonis que indiquen que el 
seu anhel més vehement va ser precisament 
rebre una invitació de la RDA, la qual mai 
no va arribar, perqut els ciirrecs teatrals ja 
estaven repartits i molt probablement 
també perque el1 no era I'home adequat. 
La frustració de Piscator per no haver estat 
convidat oficialment a reorganitzar el teatre 
després de la guerra a la RDA es fa palesa 
tant en la seva correspondencia amb Maria 
Ley, com en la que va mantenir amb Brecht, 
Friedrich Wolf i altres després del 1945 i 
en les anotacisns dels seus diaris. En una 
carta adrecada a Wieland Her~felde ,~ '  
inacabada i sense data, el contingut de la 
quai la permet situar entre 1949 i 1950, 
quan Piscator encara vivia a Nova York, 
aquest manifesta obertament el seu desig 
de treballar a la RDA, i el temor que no el 
convidin per motius polítics: {(Estimat 
Wieland, no he rebur res després que tu 
escriguessis a Ch. No he rebut cap carta, ni 
teva ni de Bud. J. i B. B. van prometre a la 
meva representant de Bln. que m'escriurien 
immediatament: res de res. Mentrestant, els 
diaris han anat publicant notícies -també 
se sent a dir- que afirmen que els que 
provenen d'aquí, allii no aguanten gaire. 
Aquests serien els motius de la destitució 
del grup Merker; també diuen que a 

Langhoff l'han rellevat del ckrrec [...l. 1 que 
Eisler, el qual no ha estat reelegit al Comite 
Central del SED,5R també trontolla  el 
mateix motiu. Si aquest silenci té alguna 
ra6 de ser, m'agradaria saber-la. El sol fet " 
que la meva pretesa invitació estigui en mans 
de gent com 1. és més que simptomiitic. Si 
més no, tu has rebut una convocatoria, altres 
també, pero jo mai no I'he rebuda [...l. Crec 
que el més adient hagués estat que els 
nostres amics -i no pas els que ho fan 
ara- fa cinc anys haguessin dit: volem que 
vinguis a ocupar aquesta placa per a fer tal 
feina [...l. Pel que veig, hauré de treure'm 
del cap la idea de tornar.» (((Lieber Wieland 
- nach Deinem Brief an Ch. - folgte nichts 
mehr. Kein Brief- weder von Dir noch von 
Bud. J. und B. B. versprachen meiner 
Beaufhagten in Bln. mir sofort zu schreiben: 
nichts erfolgte. Inzwischen gibt es eine Menge 
[...] Zeitungsnachrichten und auch mündl., 
da/ sich niemand dort halten konne, der von 
hier komme. Das seien die Gründe f i r  die 
Absetzung der Gruppe Merker - auch 
Langhoffsollseines Postens enthoben worden 
sein [...l. Und darum wackle auch Eisler, der 
nicht mehr ins Z K  der SED wiederpewaehlt " 
worden sei. Wenn das Schweigen irgend 
welche Gründe hat - so waere es mirjedenfnlh 
lieb sie zu wissen. DaJ meine sogenannte 
Einladunp sowieso in den Haenden von 

.2 

Leuten liegt wie I. - ist schon mehr als 
eigenartig. Du hast wenigstens eine Berz~fing 
bekommen - und so haben andere, ich nie 
l...] Ich denke, es waere absolut am Platz . . 

gewesen, wenn unsere Freunde - und nicht 
diejenigen, die es jetzt tun - vor 5 Jahren 
gesagt haetten, wir wollen Dich an diesem 
Platz f i r  diese Aufgabe haben [...] Sol1 ich 
demnach den Gedanken an die Rückkehr 
aufgeben.))) L'any 1954, amb motiu de la 
publicació Dokumentation der Zeit, que 
li fa arribar el Deutsches Institut f i r  
Zeitgeschichte, de Berlín Est, Piscator 

58. SED, abreviatura de Sozialisiische 
57. Origin.11 a I'EPC. La carta resta inacabada i Einheitpartei Deutschla~zdc (Partir Socialista Unificat 

sembla que no Ir1 va enviar. d'demanya), de la RDA. 
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escriu al seu diari:59 ((El més natural és que 
m'haguessin ofert la direcció de la V(o1ks) 
B(iihne) o que m'haguessin donat un 
premi, si més no, que m'haguessin dedicat 
un monument; en comptes d'aixb proven 
d'executar-me per a la histbria [...I He 
deixat Arnerica -America era per mi un 
"survivar', una manera de sobreviure- O n  
han fet cap aquests catorze anys de vida 
provisional? [...I El treball de tota la meva 
vida havia de ser una pagina de glbria del 
KF'D..., perb que va passar el desembre amb 
motiu del meu seixante aniversari? Els 
diaris més insignificants d'Alemanya 
Occidental van publicar algun article o 
alguna nota; a l'est, perb, no en va sortir 
cap ni una. Que  va passar quan van 
inaugurar la Volksbiihne ... No vaig rebre 
ni una simple invitació!)) (ccMan hatte mir 
naturgemaJdie Direktion der V(olks)B(iihne) 
anbieten, oder einen Volkspreis anbieten, zum 
mindesten aber ein Denkmal setzen miissen - 
statt dessen versucht man eine historische 
Hinrichtung [. . .] Nun verliej? ich Amerika - 
das nannte ich ein '~urvivalN- ein Überleben. 
14 Jahre ein Provisorium - f i r  was? [...I Meine 
ganze Lebensarbeit sollte ein Ruhmesbhtt der 
KPD sein. - Wageschah aber aus AnlaJmeines 
60. Geburtstags im Dezember? Jede kleinste 
Zeitung in Westdeutschhnd brachte Artikel 
oder Notizen - nicht eine einzige aber erschien 
im Osten. - Wasgeschah bei der Erofiungder 
Volksbiihne ... Ich erhielt nicht einmal eine 
Einhdung'))) 

La correspondencia que Erwin Piscator 
mantingué amb Brecht i amb Friedrich 
Wolf després del 1945 -tots dos, com 
sabem, ocuparien llocs preeminents en la 
reorganització del teatre a la RDA- fa ben 
pales fins a quin punt el seu desig era tornar 
a la RDA i evidencia que les repetides 
propostes que li fan tant Brecht com Wolf, 
no solament no eren cap invitació oficial 
que li permetés abandonar la relativa 
estabilitat que havia assolit als EUA, sinó 

59. Transcripci6 mecanografiada de I'original a 
I'EPC; altres testimonis confirmen també que 
Piscator mai no rebé cap proposta oficial per part de 
la RDA (vegeu H. GOERTZ, op. cit., p. 107). 

que, a més, fan gala d'una important dosi 
de diplom~cia.60 El febrer del 1947, Brecht 
li escriu des de Santa Mbnica (California): 
((Estimat pis, m'agradaria saber quins són 
els teus projectes teatrals a Berlin. 6s clar 
que tot el que se sent a dir d'alla sembla 
depriment; no són els edificis els únics que 
han quedat malmesos ... tot el que m'arriba 
sobre estils de representació és terrible ... de 
manera que hom hi hauria d'anar. Sempre 
que els he parlat d'anar-hi, els he preguntat 
que en pensaven de considerar-te a tu, 
perque sense tu no em puc imaginar tenir 
cap kxit en la lluita contra el provincialisme, 
el buit sentimentalisme, etc. ni reeixir en 
la construcció d'un teatre polític grandiós. 
La meva idea no és que obrim plegats un 
teatre... com a mínim hom hauria de 
treballar des de dos punts.n (((Lieberpis, ich 
wiirdegern wissen, wie du iiber theatemchen 
in berlin denkst. natürlich klingt alies was man 
von dort hort niederdriickend, es sind nicht nur 
die hamer schwer beschirdigt . . . was man uber 
aufihrungsstile hort ist zum kotzen ... man 
rnuj'teaho dortsein. nun habe ich immer, wenn 
ich von einern besuchgesprochen habe, diefige 
eines besuchs von dirgestellt, da ich rnir einen 
erfoolgreichen kampf gegen provinzialismus, 
leeren emotionalismus usw und f ir  grosses 
politisch reifes theater ohne dich schwer vorstellwl 
kann. meine idee ist nicht, daflwirgerneinsarn 
ein theater aufinachen sollen ... man muj'te 
zumindest von zwei Punkten am arbeiten.,)). 
La idea de Piscator, perb, era treballar en 
un únic teatre juntament amb Brecht, el 
qual respongué poc després: ((Estimat pis, 
no cal que et digui que de tots els que els 
últims vint anys han fet teatre tu ets aquell 
de qui més a prop em sento. No és perb cap 
contradicció que la meva idea sigui que 
necessitem d o s teatres... per a una part de 
la meva feina teatral, necessito desenvolupar 
una tecnica de representació especifica que 
és diferent de la teva... Precisament tu no 

60. La correspondkncia esmentada entre Piscator 
i Brecht esta documentada a I'EPC i publicada 
parcialment per H. Goertz en la seva biografia. Pel 
que fa a aquest tema i a la correspondkncia que 
mantingué amb Friedrich Wolf, vegeu H. GOERTZ, 
op. cit., ps. 105-108 ips. 94-96, respectivament. 
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creiiras mai que hom ha de separar 
mecinicament I'autor de I'obra d'aquell que 
la posa en escena.)) (((Lieber pis, lass mich 
dir, der Ordriung halber, mitteilen, daJ von 
den Leuten, die in den letzten 20 Jzhren 
Therzter gernacht haben, mir niemand so 
nahegestanderz hat wie du. Es steht nicht im 
Widerspruch dazu, wenri ich denke, daj7wir 
z w e i Theater braucherz ... fZir einerz Eil 
meiner Arbeiten für das Theater muss ich 
auck~ einen ganz bestimniten Darstellurigsstil 
entwickeln, der sich von deinem unterscheidet 
.. . Gerade du kannst nicht an eine mechanische 
Einteilu~ig in Stückeschreiber und Inszenator 
glauberi.))). La resposta de Piscator, el 29 de 
mare del 1947, diu: «Jo també penso que 
fins ara no hi ha hagut cap altre autor que 
no siguis tu que tingués una manera de fer 
teatre tan propera a la meva idea. 1 
precisarnent pel fet que no crec en la 
distinció "autor-posador-en-escena", 
sempre he latnetitat la coiricidkncia que mai 
no aconseguíssim treballar realment i 
totalment junts.)) («Auch ichglaube, drlJich 
keinen Autorgefinderz habe bisher, der nneher 
arz die Art theater herangekommen ist, wie ich 
sie mir vorstelle a.h Du. U~id gerade weil ich 
nicht an den Unterschied ((Autor-I~iszenator» 
glaube, habe ich immer den Zu f l l  bedauert, 
der es verhinderte, daJ wir einmal wirklich 
und absolut zztsamnzenarbeiten ... Darum 
habe ich Dir zceber ein Theutergeschrieben und 
nicht zwei . . . ») . Wolf, el qual ja havia arrelat 
a Berlín Est corn a home de teatre, li escriu 
el mar5 del 1947 convidant-lo en nom de 
la Volksbühne «a dirigir aquí corn a mínim 
una obra corn a director convidat)) («Hier 
zumindest eine Gastregie zu fuhrenn) i el 9 
de julio1 del 1948: «Has de saber que no he 
sentit res en absolut &un posicionament 
del ~ a r t i t  en contra teu. He esmetitat mes 
&una vegada la teva candidatura a la nostra 
Volksbühne i nihati dit: bé, si Pisc. hi esta 
realmetit interessat ... )) («Du sollst sogleich 
wiaen, daJ mir von einer parteilichen 
Ei~zstellztng gegen Dich nicht das geringste 
bekannt ist. Ich habe ofter Deine Kandidatur 
fur ztnsere Volksbühne [...] genannt; und man 
sagte mir: ja, wenn Pisc. wirklich zuill?n). 1 

el 2 de febrer del 1949 segueix en la mateka 
línia: ((Brecht, amb el qual he conversat 
llargament sobre tu, m'ha aclarit algunes 
coses [...] 1 ara no sé si et decidiries a tor- 
nar d e f i n i t i v a m e n t  alatevaantiga 
patria i per tant a trebailar amb nosaltres ... 
Si sabessis corn t'he enyorat aquests dos anys! ... 
Pero la qüestió per a nosaltres (per a una 
invitació de consideració), ha estat sempre si 
ara podíem assumir la responsabilitat en 
aquests moments de transició d'arrencar-te 
dels teus dos teatres per portar-te a aquest 
Berlín ple de runes on estaries mancat de 
tantes coses, per bé que en contrapartida 
trobaries una infinitud de treball nou i 
autkntic. Sobre aquest particular m'agradaria 
que em diguessis francament que en pensts.)) 
(aBrecht, mit dem ich lange über Dich sprach, 
erklarte mir manches [...] Und nun weg ich 
nicht, ob Du entschlossen warest, ga n z undg 
a r in Deine alte Heimatzunickzukehren und 
so mit uns zu arbeiten? Wie oji hube ich Dich 
in den beiden Jahren schmerzlich vermzJ't! 
. . . Aber der springende Punkt war stets fir ztns 
@r eine groJe Einkzdung), ob wir es jetzt auf 
uns nehmen konnten, in h Ubergangsstadium 
Dich aw Deinen b e i h  Theatmz herauszurnpen 
in dies Trümmerberlin, wo Du marzches 
entbehren muy6 aber k f i r  unendlich viel wnhre 
neue Arbeitjndest. Darüber horte ich so oder so 
gerne von Dir ein offene Wortn). Malgrat 
aquesta manifestació de bones intencions 
de cara al futur, la següent carta de Brecht, 
del 9 de febrer del 1949, només li proposa: 
«Et vols fer carrec de la direcció &una obra? 
[...] Hauries de venir per ací per veure corn 
estan les coses; la Volksbühne, la qual 
compta amb la teva direcció, no estara llesta 
fins ala temporada 195011951 ... 1 la millor 
manera de veure corn estan aquí les coses 
és treballant-hi directament [...] Et rebrien 
amb determinació. Et necesiten amb 
urgencia.» (« WürdertDu ein Stück ubmehwien? 
[...] Du muJt Dich ja doch hier umrchaueri, die 
fiksbühne, die mit Deiner Leitung rechnet, wird 
erstfir die Spielzeit 1950/51 stehen ... Urzd Du 
kannst Dich am besten umsehen, indem Dzt 
sofort arbeitest [. . .] Und Du würdest wirklich 
mitAplomp empfnrzgen werden. Man brazrcht 
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Dichganzdringend)). 1 des de Zuric li torna 
a escriure: «A més, hi ha un munt de 
projectes i és ben segur que una cosa o altra 
t'ha d'interessar [...] .>) («Im Ubrigen gibt es 
einen Haufen Projekte, von denen dies oder 
das dich interessieren dürfie [...]») i li 
aconsella que comenci, de cakí  cap a Berlín 
Est, per una posada en escena a Zuric, la 
qual el1 li facilitaria: són aquestes les paraules 
i el to adequats per encoratjar un home a 
deixar -potser nornés per un temps 
limitat- la relativa estabilitat assolida arnb 
la seva Dramatic Workshop als EUA els anys 
de la caca de bruixes maccarthyana? La 
resposta de Piscator des de NovaYork a aquestes 
vagues proposicions és rnés que comprensible: 
((Aquesta equació té moltes incbgnites; pel 
que fa a la situació ací, ningú sap millor 
que tu a que ern refereixo. Faré les gestions 
que calguin per sortir de dubtes tan aviat 
com pugui. Per aixb crec que la millor 
proposta és aquesta que ern fas tu de 
convidar-me a Zuric. Llavors es veura com 
reaccionen aquí.» («Es sind viele Unbekannte 
in dieser Rechnzmg, niemand zueiss besser als 
du, wovon ich spreche, sozueit die Situation 
hier in Fruge kommt. Ich will alle Schritte 
unternehmen, um so bald wie moglich 
Klurheit zu haben. Ddrum scheint mir dein 
Vorschlaf der beste, mich nach Ziirich 
einzuladen. Dann wird man dic Rertktion 
hier sehen))). Piscator mai no rebé cap 
invitació oficial de la RDA. 

Així doncs, tampoc ara, després de la 
guerra, podem interpretar la distancia de 
la RDA com un trencarnent volgut per 
Piscator arnb el comunisme; ben al 
contrari, va ser la RDA qui el va mantenir 
a distancia. Els cornunistes sovietics el 
varen desterrar per trotskista. Aquella fou 
la primera estocada. Perb encara un altre 
asoecte de la vida de Piscator va valer-li el 
rebuig dels comunistes -i sembla que va 
ser un factor irnportant-: el 1937 es va 
casar amb una exballarina del teatre de 
Max Reinhardt, l'austríaca Maria Ley, una 
dona burgesa de la qual hom afirmava que 
posseia una fortuna." Friedrich Wolf, el 
qual havia visitat Piscator després del seu 

casament al seu domicili de París. ha 
donat un dels testirnonis més coneguts 
d'aquesta malfiarica:" ((Piscator? Perb si 
ara és un gran senyor; s'lia casat anib una 
bailarina riquíssinia, una vienesa. Vaig 
ser un cop a casa seva; viu en un palau 
arnb dependencies, amb csnserge, lacais 
i donzelles. És ben curiós que el nostre 
Erwin se senti a gust envoltat d"aqucst luxe. 
No em va agradar veure'l, era impossible 
sostenir una authntica conversa. De fet, ens 
varem trobar rnolt esporidicament.)) 
(«Piscator? - der ist hertte ein groJ3er Ile~i; 
hat eine steinreiche Tiirrzerin, eirze Wiev~rrir~, 
zztr Frau. Ich zuar eirzrtial bei ihvrz zu Hrrzisc; 

61. La correspondtncia entre Erwin i hlaria 
Piscator, duranc els anys de Nova York (a partir del 
1939) arla sovint de roblemcs econbrnics, fiiis i 
tot de & necessita; de iog.ir una pnrt de h caza oti 
viuen. Una carta de Maria a Envin Piscator, dcl 14 
d'abril del 1954 (original mecanografiat a I'EPC), 
dóna testirnoni que iMaria Ley no pogu~! ciisposar de 
la srva fortuna fins després de molts anys, quari ja nu 
vivia amb Piscator perqiit aquest havia tornar a la 
RFA: «Ihndso bndly zurztztecttu suzle e211 zula~t Aerd i s  itz 
Gerwzaty nnd zuhat /ara ret~z>iaitzed of the thiw.! ri~.ht.rt 
i;zt>rib i r 1  Euruge ihuuld go tu ,yuzr ir>~taediate/Ly <rnd 
zuithozi,.~ delay, i c a m y  zcuzcld t~tke are ufi t  VZ,/I 

better tbnti I eurr corilc [...] Itzeuer zuill furpt. Ertuitz, 
that tuhnteuer moizey yoz' ever tmz~ie in this firsit~ anrf 
rtrntzge Atzerictt, yo. buorcght it hot~ze tu t ~ e .  Iiou &t tiie 
play zuith it, toy witl~ it as I zurlrzte(1 [...] I hac.! {perzt 
tizitze ntzdyozcrs. Su yo24 cuiz itt~qirte huzu gluriozis IJi!t 
when tl,epossible reciperatiotz o f l ~ y  heritttge cdmr zcp ., 
ktzozui7zg that i t  coztcl solue su mntypro6ler~zs.s 

Piscator escriii al seu diari, amb data de jiiliol 
del 1955 (transcripció mecanografiada de I'original 
a I'EPC): «Mai no vaig sabe: quin era el scu patriniorii. 
.+;a tampoc no ho sé. De sobte, en plena mist.ria 
disposa de 40.003 marcs per a comprar una casa. 
D'on els ha tret! N'Orrnond no m'ho explica. hiai 
no he vist el seu compre bancari.» (r LVGsste nie Aescl~riri 
iiber ihr Verr?zogerz. Azrch jerrt tiicht - plützlic/~, ia rzll 
der Arttzzct hat sie 40.000 Markfieijlir derz &8rlJuines 
,%tuses. Woher? - Ortizond zcnterrici~tet ir'icht rlicht. Ich 
i~abe tzie i l ~ r  Brztzkkotzto gesehen.,,) I'robablerricnt el 
i2arg i hermktic silenci de Piscator va fomentar la idea 
entre els seus antics companys d'idcologia que havia 
abandonat els seus ideals. Ells i noraven la prohibiciíl 
gairebé oficial de retornar a HCTILSS. Jeari-hficlicl 
~ a l m i e r  fa referencia a una carta de Friedrich \Yiolf 
a Piscator, acabada la guerra, en la qual aquel1 
manifcstaria sorpresa en assabentar-se quc el director 
teatral desitjava tornar a treballar a la IEDA ectzr un 
le croynit défitzitivat~rent perdzi puzir "la eazfse 
pro¡ktnrienne'i> (vegeu J.-M. I'alinier a M. 1'1S<:.4'I~Oil, 
J.-M. PALMIER, op. cit., p. 102). 

62. Vegeu H. GOERTL, op. cit., p. 94; el mateix 
Goertz (p. 96) recull ramb6 un altre testinioni, el de 
Julius Marx, niolt similar al de \Yrolf en la desrripeih 

Els Mnrges, 63. 1999 



er bezuohnt eirz Palrtis mit Zúbehor - Portier, totes les forces possibles contra el feixisme 
Lakaien, Kamrnerjzlngfern. Merkwürdig, i el nacionalsocialisme. Aquesta ide,a 
daj? unser Bwin  sich in diesem Luxus wohl forcosament I'havia de fer sernblar més 
fühlt. Er gefl'el mir nicht. Ein richtiges proper a les tesis del PSUC, que seguia les 
Gespriich kam nicht ir2 Gang. Überhaupt directrius de Moscou. 
trnfen tuir MYZS seltenn) . És forca probable que les raons de la 

Probablement Piscator, quan va venir interrupció dels seus projectes a Catalun~a 
a C a t a l u n ~ a  i va seguir exercint de  siguin de caire rnés concreto que tinguin a 
president de la MORT, malgrat la carta veure amb la difícil' situació personal i 
esmentada de Wilhelm Pieck -que també professional amb que Piscator es trobi a 
li recomanava que deixés la presidencia París a partir del moment en que es va 
d'aquesta organització i es dediqués assabentar que no podia tornar a 1'URSS. 
exclusivament al teatre- va continuar L'u de juny del 1956, escriu al seu diari, 
lluitant per la causa en que el1 creia, recordant els anys de París:65 ((Franca 
convencut de la necessitat de separar els -malgrat el meu renom- 2 anys de no 
errors d'un partit de la validesa de la idea.63 res! (és ben estrany, alli ningú no s'adonava 
Segurament, llavors Piscator ignorava que de la meva presencia, malgrat aixb el rneu 
a I'URSS el ritllessin de trotslusta, pero el renom es féu aparentment més gran encara, 
cert és que durant la seva estada a Barcelona i ara (l'u de juny del 56) s'extingeix la seva 
el varen acollir intel.lectuals i representants («Frankreich - trotz Namen - 2 Jahre 
culturals de tots els bindolsu i que, si va NulLf (komisch, niemand bemerkte dort meine 
venir a Catalunya per mediació d'un Anwesenheit - trotzdem wuchs der Name 
peumista, Julián Gorkiri, també es cert que anscheinend weiter, bis er jetzt, ( I .  Juni 56) 
la tasca que el1 venia a desenvolupar com a in seiner 'kloire" erlischt.))) 
president de la MORT, enviat per la El desembre del 1938, el1 i la seva 
Komintern, en un viatge que el1 creia breu, rnuller, Maria Piscator, sortirien de París 
estava emmarcada en la nova orientació amb destinació a Nova York on I'esperava 
política de la Internacional Comunista de un encdrrec poc segur de posada en escena 
consolidar un front popular que aglutinés de Guerra i Pau i on Piscator romangué fins 
- -  -- - -- al 1951.6G 
de I'iscator; Claus Leininger i Walter Vits-Mühlen 
al.ludeixen a I'aspecte elegant i distingit del director 

ANNA ROSSELL 
teatral, contririament al que esperaven d'un home 
de la seva ideologia (vegeu U. VOh' AblLCNG (ed.), Comite Econbmic del Teatre de la CNT; Carles 
op. cit., ps. 105 i 109, respectivament); també va Viaña, representant del Sindicat d'Espectacles Públics 
córrer ei runior segons el quai Piscator s'hauria casat de la UGT; Simó Arrnengol, Jose Serra, Jaume 
amb Maria Ley per intert2s, cosa que és del tot Barba, Baptista Joan, editors de revista «TIR» 
insostenible si tenini en compte la calidesa que es (UGT) amb F. Oliver Brachfeld; Amichatis (Josep 
desprkti de tota la corres ondencia que he pogut Amich i Bert, CNT) ,  de I'Associacid 
consultar entre ambdds i Be les paraules amb que es Internacional de I'Espectacle, el ual presend Piscator 
refereix a ella en les cartes que adre~k a la seva mare al piiblic en una de les seves con?er&ncies i el nom del 
(que són a I'EI'C); vegeu també sobre aquest punt qual apareix a la revista oTIRn, juntament amb el de 
Jean-Yichel PalmieraM. PISCATOK, J.-M.PALMIER, Carajt (CNT) ,  corn a escenificador de I'obra 
op. nt.,  ps. 102-103. Espartacus, de Marcel Ollivier; S. Sierra (CNT), el 

63. Quan Piscator va venir a Barcelona, els qual col.laborh en un cicle de conferencies or anitzat 
sovittics ja havien dissolt la MORT arnb el pretext per la revista, i Muster i Joan Vallespin6s, 3, quals 
que aquest orgariisme, que hauria d'haver tramitat la participaren en un encontre amb Piscator organitzada 
invitacid a I'URSS tlels artistes estrangers per al per I'Ateneu Enciclopedic Popular. 
Projecte Efzgeb, pogues infiltrar espies. Es probable Cal subradlar que Piscator es relaciona tant amb 
pero que I*iscator no ho sabes. represenrants de la UGT com de la CNT i que la re- 

64. En relació amb les diferents activitats en u2 vista «TIR», editada per la UGT, enregistra sovint, en 
va participar aquests dirs, trobem: J. Carner-~iba?ta, les activitats que organim, noms ro en  a la CNT. 
cornissari d'Espectacles Públics de la Generalitar de 65. Transcripció de l'originaPa !EP~. 
Catalunya; Joan Alavedra, director de la Institució 66. Pel que fa a les raons de la seva marxa als 
del Ta~tre de la Generalitat de Catalunya; F. Oliver EUA, vegeu G. PROBST, Erwin Pücator in Amerika, 
Brachfeld, que li feu de secretari; el president del a U. AMLLWG (ed.), op. cit., p. 69. 
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