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     Amb motiu del XXV centenari del naixement de Sòfocles (497/6 a. C. – 2003-4), i en el marc 
del “Congreso Canariense sobre el teatro de Sófocles, desde la Antigüedad a nuestros días: obra, 
pensamiento y tradición”, aquest breu treball, emparant-se en la darrera de les tres 
especificacions, es proposa d’analitzar l’ús del model tràgic sofocleu per part d’un dels grans 
dramaturgs americans del segle XX, Tennessee Williams, i en una de les seves obres més 
conegudes: Cat on a Hot Tin Roof. Són ja abundants els estudis sobre el seu art dramàtic en 
relació a l’anomenat “llegat grec”3

 i, entre d’altres, A. Gómez García publicava al nostre país el 
1988 Mito y realidad en la obra dramática de Tennessee Williams4. Pertanyent a la tendència 
literària denominada “mítica, arquetípica o primitivista”, proposa relacionar, agosaradament i 
prudent alhora, gran part de les seves obres amb mites clàssics arquetípics, sense que per això 
hàgim de suposar que el dramaturg, el bon dramaturg en aquest cas, esdevé presoner del 
prestigiós model, sinó que més aviat l’integra coherentment en el seu particular món simbòlic. 
Intel·ligent recreació i actualització5, doncs, de mites antics en mans de T. Williams gràcies a la 
                                                           
1 Aquest article fou publicat a les Actas del Congreso Canariense sobre el teatro de Sófocles. La Laguna 
(Sta. Cruxz de Tnerife): Ediciones Clásicas, 2007, 217-222.  
2 Professor Titular del Departament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona. Gran Via de les 
Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona. Telèfon: 934035996; fax: 934039092; correu electrònic: 
pgilabert@ub.edu; pàgina web personal: www.paugilabertbarbera.com 
3 Vegeu, per exemple: Coronis, A. Tennessee Williams and the Greek Culture. Athens: Kalendis, 1994; 
Asibong, E. B. Tennessee Williams: the tragic tension: a study of the plays of Tennessee Williams from 
‘The Glass Managerie’ (1944) to ‘The milk train doesn’t stop here anymore (1966). Ilfracombe: 
Stockwell, 1978 i Fleche, A. Mimetic disillusion: Eugene O’Neil, Tennessee Williams, and U. S. Dramatic 
Realism. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1997. Sobre Cat on a Hot Tin Roof: Welch: R. 
Tennessee Williams. Cat on a Hot Tin Roof: York Notes. Harlow: York Press, 1996. Sobre bibliografia i 
investigació: Crandell, G. W. Tennessee Williams: a descriptive bibliography. Pittsburgh & London: 
University of Pittsburgh Press, 1995 i Tennessee Williams: a guide to research and performance (Philip 
C. Kolin, ed.). Westport, Connecticut & London: Greenwood Press, 1998. Finalment, com “introducció 
general a” i “crítica de” l’obra de T. Williams: The Cambridge Companion to Tennessee Williams 
(Mathew C. Roudané, ed.). Cambridge: C.U.P., 1997; Griffin, A. Understanding Tennessee Williams. 
Columbia, S. C.: University of South Carolina Press, 1996; The critical response to Tennessee Williams 
(George W. Crandell, ed.). London: Grenwood. 1996 i Tischler, N. Student Companion to Tennessee 
Williams. Westport, Connecticut & London: Greenwood Press, 2000. 
4 Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 
5 Pot ser adient recordar ara, per exemple, el que llegim a El desprecio de Alberto Moravia (Barcelona: 
Lumen, 1991, p. 117) a propòsit d’O’Neil, tantes vegades analitzat en paral·lel amb T. Williams: “Todos 
los mitos griegos contienen dramas humanos, sin tiempo ni lugar determinados, eternos… todos los mitos 
griegos son alegorías de la vida humana… Ahora bien, ¿qué debemos hacer nosotros, los modernos, para 
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seva mal·leabilitat, ductilitat i reconeguda naturalesa atemporal i simbòlica6, de manera que 
l’estudiosa salmantina estableix un seguit d’associacions significatives, com ara: “Persèfone a 
Saint Louis” i The Glass Menagerie; la “catàbasi a l’Hades” i Kingdom on Earth, paròdia de A 
Streetcar Named Desire, estrenada a Broadway com The Seven Descents of Myrtle; “Dionís 
coronat de roses” i The Rose Tattoo; “Orfeu i Eurídice” i Battle of Angels i Orpheus Descending, 
i, finalment, “Èdip en cerca de la seva identitat” i Suddenly Last Summer.  
     Indubtablement, l’investigador voldria comptar sempre amb l’explicitació de l’arquetip com 
en el cas d’Orpheus Descending, tot evitant així hipòtesis arriscades. Tanmateix, la unanimitat és 
total quan es tracta d’associar Suddenly Last Summer amb el model mític “Èdip” i amb l’Èdip 
Rei de Sòfocles. No es tracta ja de la particular relació fill-mare i mare-fill de Sebastián i Violet 
Venable, comprensible només en relació al que la moderna Psicologia qualifica de “complex 
d’Èdip” per decisió d’un Sigmund Freud bon coneixedor de la Literatura Grega, sinó de la cerca 
incansable i fins i tot temerària de la pròpia identitat, que duu en aquest cas, com no podia ser 
altrament vist el model, a un resultat final tràgic. En efecte, si l’Èdip sofocleu rebenta els seus 
ulls a fi de no veure la impuresa personal que una indagació obstinada y superba li ha revelat, 
Sebastián Venable descobreix també paradoxalment i tràgica la seva pròpia identitat –aquest cop 
psicològica, però amb el mateix resultat de mort-, quan creia cercar aquell sentit de la vida que 
només és a l’abast de Déu7. 
     Doncs bé, proposo ara traslladar la nostra atenció des de Suddenly Last Summer a Cat on a 
Hot Tin Roof, en ares de la confirmació d’una tècnica dramàtica en opinió meva clarament 
sofoclea i que, quant al teatre de T. Williams, té a veure gairebé sempre amb la cerca angoixada 
d’una Veritat que sol transcendir l’àmbit personal. Parlaré, per tant, de tragèdia, de tècnica 
dramàtica, d’ironia tràgica, etc.; en suma, del model Èdip Rei de Sòfocles, tan reconegut en el 
cas anterior i tan silenciat en aquest, quan, al meu entendre, hi resta confirmat, i encara amb més 
intensitat, si això fóra possible. I, donat que A. Gómez ens parlava abans d’arquetips mítics, 
voldria cridar l’atenció sobre el fet que no sembla trobar-ne cap per a l’anàlisi “clàssica” de Cat 

                                                                                                                                                                                 
resucitar esos mitos tan antiguos y abstractos? Antes que nada descubrir el significado que pueden tener 
para nosotros, hombres actuales, y luego profundizar en ese significado, interpretarlo, ilustrarlo, pero de 
una forma viva, autónoma, sin dejarnos aplastar por las obras maestras que la Literatura Griega ha 
producido a partir de dichos mitos… Por ejemplo, usted conocerá A Electra le sienta bien el luto, sin 
duda, de O’Neill… O’Neill comprendió también una verdad muy sencilla: la de que hay que interpretar 
con sensibilidad moderna los mitos antiguos, en este caso la Orestíada”. 
6 Naturalesa aquesta darrera molt útil per a qui nega ser un poeta realista: “The critics still want me to be a 
poetic realist, and I never was”. R. Jennings. “Tennessee Williams: A Candid Conversation with the 
Brilliant, Anguished Playwright”. Playboy, 20 (April 1973), p. 80. En efecte, els seus personatges resulten 
sovint grotescos –sense que per això deixin d’emmotllar-se a la “convención realista de la coherencia 
psicológica y sociológica” (A. Gómez. Op. cit. p. 19)-, però, sobretot, amaguen una bona dosi de misteri, 
per a la creació del qual el valor simbòlic del mite representa un ajut inestimable: “Some mystery should 
be left in the revelation of character in a play, just as a great deal of mystery is always left in the 
revelation of character in life, even in one’s own character to himself. This does not absolve the 
playwright oh his duty to observe and probe as clearly and deeply as be legitimately can: but it should 
steer him away from ‘pat’ conclusions, facile definitions...” (T. Williams, Cat on a Hot Tin Roof. London, 
New York, etc.: Penguin Twentieth-Century Classics, 1976, pp. 75-6. En endavant, totes les citacions 
correspondran a aquesta edició, i a ella s’hi referirà la numeració entre parèntesis. 
7 Un altre paral·lel a tenir en compte fóra l’homosexualitat de Sebastian Venable i la relació Èdip- 
homosexualitat per raó de la relació íntima de Laius, rei de Tebes i pare real d’Èdip, amb Crisip. 
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on a Hot Tin Roof, quan sempre he cregut que caldria no oblidar la identificació “Maggie la gata-
Diana caçadora”, fins i tot explicitada8: 
 

‘That’s my Diana Trophy. Won it at the intercollegiate archery contest on the Ole Miss 
campus… Brick and I still have our special archer’s licence. We’re going ‘deer-huntin’ 
on Moon Lake as soon as the season starts. I love to run with dogs through chilly woods, 
run, run leap up over obstructions’ (29). 
‘Això és el meu trofeu de Diana. El vaig guanyar en una competició d’arc intercol.legial 
a l’Ole Miss campus… En Brick i jo tenim llicència especial d’arquers. Quan comenci la 
temporada, anirem a caçar cérvols a Moon Lake. M’agrada córrer pels boscos freds amb 
els gossos i saltar obstacles’9. 

 

     Si Maggie és Diana, Brick deu ser Hipòlit, resistint-se –com demana l’arquetipus- als encants 
d’Afrodita, és a dir, a la Maggie inicial que es vanta tant de la seva bellesa física com d’una 
indubtable capacitat seductora, tot i que hagi fracassat amb el seu marit. A Maggie li urgeix, 
doncs, adoptar una altra identitat més feréstega, com la de la deessa Diana caçadora, amb la qual 
poder recuperar l’atenció de Brick-Hipòlit i disparar amb l’arc contra un món animalitzat i 
gairebé tan felí com ella10. 
     Al Big Daddy de Cat on a Hot Tin Roof, que ha estat sotmès a un minuciós examen mèdic per 
tal de confirmar o descartar un càncer de còlon, més li valdria d’acontentar-se de la piadosa 
mentida que el metge de la família ha preparat per a ell comptant amb la complicitat del seu 
primogènit. I al seu fill petit, que sembla haver dimitit de la vida per lliurar-se a l’amnèsic consol 
de l’alcohol, més li valdria al seu torn continuar amagant-se i amagant les seves raons sense 
donar cap mena d’explicació de la seva actitud claudicant, abans que caure en el parany de 
l’autodefensa i veure amb total claredat l’origen i la magnitud de la seva tragèdia personal. I, 
tanmateix, fen cas omís, com l’Èdip sofocleu, dels advertiments del clarivident Tirèsias en què 
cadascun esdevindrà per a l’altre, encetaran ambdós una indagació creuada que els durà 
inexorablement a sengles i amargues anagnòrisis. Seguim, però –en allò essencial, si més no-, el 
curs dramàtic dels esdeveniments. 
     Tot comença, efectivament, amb la creació d’una gran mentida, les dues víctimes de la qual 
seran Big Mama i Big Daddy: 
 

(Big Mama adreçant-se a Brick): ‘Oh, son! We got the most wonderful news about Big 
Daddy... (32)... We just got the full report... completely negative... Nothin’ a-tall’s wrong 
with him but some little functional thing called a spastic colon... (33)... He’s just one 
hundred per cent. Passed the examination with flying colours... I was worried sick, half 
out of my mind, for fear that Big Daddy might have a thing like...’ (50). 
(L’àvia adreçant-se a Brick): ‘Fill meu! Hem rebut la millor de les notícies sobre l’avi… 
Tenim l’informe complet… completament negatiu… Res en absolut llevat d’una petita 
cosa funcional que en diuen còlon espàstic… Està al cent per cent. Ha passat l’examen 
amb nota… Jo estava molt amoïnada, amb el cap mig perdut, per por que l’avi 
tingués…’. 

                                                           
8 Associació ja suggerida però amb implicacions diferents per Hethmon, R. “The Foul Rag-and-Bone 
Shop of the Heart”. Drama Critique 8.3 (1965), pp.94-102. 
9 Les traduccions al català són meves. 
10 Afirmacions totes elles que haurien d’anar acompanyades per a la seva confirmació d’una rigorosa 
selecció de passatges de l’obra, però que per raons òbvies no puc permetre’m ara. 
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     A Big Daddy, per la seva banda, el dramaturg li reserva, és clar, quelcom més que la 
transmissió de la notícia, ço és, la prematura, superba i exultant epídeixis d’una falsa victòria 
contra la mort: 
 

‘Hey, Preach! What’s all this talk about memorials...? Y’think somebody’s about t’ kick 
off around here?’ (46)… (Big Daddy dirigiéndose a Big Mama): ‘I’m not dying of cancer 
which you thought I was dying of’ (54)… (Brick refiriéndose a Maggie y Mae): ‘Well. 
They’re sittin’ in the middle of a big piece of land... each determined to knock off a 
bigger piece of it than the other whenever you let it go…’. (Big Daddy): ‘I got a surprise 
for those women...’. (B.): ‘… let those sons of bitches scratch their eyes out’ (56)… 
(B.D.): ‘I had something heavy weighing on my mind but tonight that load was took off 
me... The sky looks diff’rent to me... I thought I had it!... Cancer! (62)… I thought the old 
man made out of bones had laid his cold and heavy hand on my shoulder!... The sky is 
open! Christ, it’s open again!... I still have desire for women (63)… I let many chances 
slip by because of scruples about it... It took the shadow of death to make me see it. Now 
that the shadow’s filled, I’m going to cut loose and have, what is it they call it, have me a 
ball! (64)… I’ll smother her in minks!... I’ll strip her naked and smother her in minks and 
choke her with diamonds!... I thought I had it. The earth shook under my foot, the sky 
come down like the black lid of a kettle and I couldn’t breathe! Today that lid was lifted, I 
drew my first free breath in (68)… I have just now returned from the other side of the 
moon, death’s country’ (78). 
‘Ep, Pastor! A què ve tota aquesta conversa sobre memorials… ? Què potser pensa que 
algú d’aquí se n’anirà per sempre…’. (L’avi adreçant-se a l’àvia): ‘No m’estic morint de 
càncer que és just del que pensaves que em moria…’. (Brick referint-se a Maggie i Mae): 
‘Bé, seuen al bell mig d’una gran propietat de terra… ambdues estan disposades a 
treure’n un bon tros tan bon punt el deixis anar…’. (L’avi): ‘Tinc una sorpresa per a 
aquestes dones…’. (Brick): ‘… deixa que aquestes filles de sa mare s’esgarrapin els 
ulls…’. (L’avi): ‘Tenia quelcom de pesat al cap que m’oprimia, però aquesta nit aquell 
pes ha desaparegut… El cel em sembla diferent…. Pensava que el tenia! … Càncer!… 
Pensava que aquell vell fet d’ossos havia posat la seva mà freda i pesada damunt la meva 
espatlla!… El cel s’ha obert! Jesús! És obert un altre cop!… Encara sento desig per les 
dones… he deixat passar moltes oportunitats per escrúpols… L’ombra de la mort m’obri 
els ulls. Ara que l’ombra s’ha esvaït, em deixaré anar i tindré allò que en diuen una 
“ball”!… la cobriré de pells!… La despullaré i la cobriré de pells i li envoltaré el coll de 
diamants!… Jo pensava que el tenia. La terra tremolava sota els meus peus, el cel em 
queia sobre com la tapa negra d’una “kettle” i no podia respirar! Avui aquesta tapa ha 
estat retirada, i he pogut respirar per primera vegada lliurement… he tornat de l’altra 
cara de la lluna, del país de la mort’. 

 
     Ferma convicció sens dubte, encara que, com avançava, el regne de la mort ja aixeca la 
immensa llosa per acollir-lo definitivament: 
 

(Maggie): ‘... he’s dying of cancer! (Brick): Big Mama just said he wasn’t, that the report 
was okay. (Maggie): That’s what she thinks because she got the same story that they gave 
Big Daddy… But tonight they’re going to tell her truth about it…It’s malignant and it’s 
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terminal’. (Brick): ‘Does Big Daddy know it? (Maggie): Hell, do they ever know it? 
Nobody says, ‘You’re dying’. You have to fool them. They have to fool themselves’ (38). 
(Maggie): ‘… es mor de càncer! (Brick): L’àvia m’acaba de dir que no, que l’informe era 
favorable. (Maggie): Això és el que creu perquè li han dit el mateix que a l’avi… Però 
aquesta nit li diran la veritat… És maligne i terminal. (Brick): Ho sap l’avi?’. (Maggie):’ 
Que potser ho saben mai? Ningú no diu: ‘T’estàs morint’. Cal enganyar-los. Cal que 
s’enganyin a si mateixos’. 

 
     T. Williams es deixa captivar, consegüentment, per la força dramàtica de la ironia tràgica, tan 
grega i, sobretot, tan sofoclea. La major part dels protagonistes de la seva obra i, per descomptat, 
tots els espectadors contemplen ara –théantai > teatre11- i fins i tot obren els ulls –la tragèdia dels 
altres podria ser també la seva- a la naturalesa tantes vegades irònica de les conviccions i certeses 
humanes12. Des d’una posició de moment privilegiada –car també ells podrien deixar-se 
entabanar algun dia- observen tant la càndida i entranyable credulitat de l’àvia com la 
forassenyada insistència de l’avi en les grans perspectives del seu futur immediat, fruit d’una 
hýbris vana que l’impedeix de recordar quins són els límits infranquejables per a un home de la 
seva edat. Els herois dels drames de Williams són en realitat antiherois13, com ara aquest 
patriarca esclau de una cobdícia sense aturador14, o com el seu fill petit esclau de l’alcohol i reu 
d’una culpa interioritzada15. Aquest darrer no sembla interessat, nogensmenys, a maquillar 
l’aspecte de la seva pobra personalitat: 
 

                                                           
11 Paga la pena de recordar el paper importantíssim que Elia Kazan tingué en la posta en escena dels seus 
drames. Al respecte, vegeu per exemple: Murphy, B. Tennessee Williams and Elia Kazan: a 
collaboration in the theatre. Cambridge: C..U.P., 1992. 
12 O simplement a la naturalesa irònica de la vida en les seves múltiples facetes. (Big Mama): ‘In all these 
years you never believed that I loved you?… And I did… I even loved your hate and your hardness… 
(Big Daddy): Wouldn’t it be funny if that was true… (55)’. (Big Daddy): ‘You got you a piece of land… 
an’ things start growin’on it, things accumulate on it, and… it’s completely out of hand! (57)’ ( –Àvia-: 
‘En tots aquests anys mai no vas creure que t’estimava… I et vaig estimar… vaig estimar fins i tot el teu 
odi i la teva rudesa…’.  -Avi-:’ No tindria gràcia que fos veritat?”. -Avi-: ‘Aconsegueixes un tros de 
terra… i comença a créixer, tot s’acumula… i se t’escapa de les mans!’). 
13 Vegeu per exemple: Jackson, E. M. “The Anti-Hero in the Plays of Tennesee Williams”, en Tennese 
Williams. A Collection of Critical Essays (Stephen S. Stanton, ed.). London: Prentice-Hall International, 
1977, pp. 87-99, i A. Gómez. Op. cit., pp. 23-27. 
14 A despit de la seva clarividència en d’altres ocasions: ‘The human animal is a beast that dies and if he’s 
got money he buys and buys and I think the reason he buys everything he can buy is that in the back of 
his mind he has the crazy hope that one of his purchases will be life everlasting! Which it never can be’ 
(61-2) (‘L’home és un animal mortal i, si té diners, compra i compra, i crec que la raó que compri tot el 
que pot és que en algun racó de la seva ment té la folla esperança que les seves compres seran eternes’). 
15 Sobre els personatges patològics de les obres de T. Williams, vegeu, per exemple: Hauptman, R. The 
pathological vision: Jean Genet, Louis-Ferdinande Céline, and Tennessee Williams. New York: Peter 
Lang, 1984 i Sahu, D. Cats on a hot tin roof. A Study of the alienated characters in the major plays of 
Tennessee Williams. Delhi: Academic Foundation, 1990. I per a l’associació parcial de la conflictivitat 
dels seus personatges amb la biografia personal, vegeu per exemple: Williams, D. Tennessee Williams: an 
intimate biography. New York: Arbor House, 1983 i Spoto, D. The kindness of strangers: the life of 
Tennessee Williams. London: Methuen Drama, 1990. 
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‘… I got to drink till I get it. It’s just a mechanical thing, something like a… Switch 
clicking off in my head, turning the hot light off and the cool night on… Usually I hear it 
sooner than this, sometimes as early as noon… Today it’s dilatory’ (66-7). 
‘… he de beure fins que ho aconsegueixo. És una petita cosa mecànica, com el clic d’un 
interruptor dins el meu cap, apagant la calor de la llum i encenent la frescor de la nit… 
generalment, el sento més d’hora que aquest cop; de vegades molt d’hora, al migdia… 
Avui triga’. 

 
     Presoner voluntari, doncs –si volíem dir-ho en termes platònics-, en una “caverna” creada 
d’una manera antinatural i expressa per fugir del sol més ardent, accentua encara més la falsa i, 
en conseqüència, irònica confiança del pare en la llum radiant d’un cel que creu de bell nou obert 
per a ell, així com en el adéu definitiu a les ombres de la mort. 
     El complagut “cavernícola” de Cat on a Hot Tin Roof necessitarà, a diferència del Èdip 
sofocleu, l’esperó exterior per accedir a la llum i descobrir la diàfana i gens nebulosa realitat de 
la seva culpa. No hi fa res; T. Williams s’autoimposa el repte –del que a parer meu en surt airós- 
de la creació d’un doble procés creuat d’indagació edípica, gràcies al qual pare i fill trobaran en 
el seu interior sengles realitats ocultes: un càncer maligne i terminal en un cas, final tràgic i 
irònic de vanes esperances i projectes, i l’incompliment dels deures sagrats de l’amistat en 
l’altre, final igualment tràgic i irònic d’una potser nècia autoestima anterior. Com si es tractés del 
Tirèsias sofocleu –la ceguesa és el paradoxal patrimoni del que hi veu-, el pare “advertirà” al fill 
que no pot fer defecció de la vida, i que és a ella a qui hauria de retre culte i no pas a l’alcohol: 
 

‘Life is important. There’s nothing else to hold on to. A man that drinks is throwing his 
life away. Don’t do it, hold on to your life. There’s nothing else to hold on to’ (58)16. 
‘La vida és important. No hi a res més on agafar-se. Un home que beu la llença. No ho 
facis; aferra’t a la vida. No hi ha res més on agafar-se’. 

 
     I com si es tractés també del mateix Tirèsias17, el fill cedirà a la petició del pare, però no pas 
sense “advertir-li” abans que no insisteixi, que no furgui més en culpa aliena:  
 

‘All right. You’re asking for it… We’re finally going to have that real true talk you 
wanted. It’s too late to stop it, now, we got to carry it through and cover every subject’ 
(79). 
‘D’acord! Ets tu qui ho ha volgut… Finalment tindrem aquella conversa real i vertadera 
que volies. Ara és massa tard per aturar-ho, hem d’arribar fins al final i abordar-ho tot’. 

 

                                                           
16 O bé: ‘… he can’t buy back his life with it when his life has been spent, that’s one thing not offered in 
the Europe fire-sale or in the American markets’ (60) (‘un home que beu- no pot comprar de bell nou la 
seva vida quan l’ha gastada; això és quelcom que no es compra a les rebaixes europees o als mercats 
americans’). 
17 Recordeu, per exemple, els versos 320-21: ‘Deixa que me’n vagi a casa, car, si em fas cas, tu suportaràs 
més fàcilment allò teu i jo allò meu’ (ἄφες μ’ ἐς οἴκους· ῥᾷστα γὰρ τὸ σὸν τε σὺ / κἀγὼ διοίσω τοὐμόν, 

ἢν ἐμοι πίθῃ); o els versos 332-33: ‘Ni em vull afligir, ni et vull afligir. Per què em poses a prova 
inútilment respecte d’aquestes coses?’ (ἐγὼ οὔτ’ ἐμαυτὸν οὔτε σ’ἀλγυνῶ. τί ταῦτ’ ἄλλως ἐλέγχεις; -les 
traducciοns són meves seguint l’edició de A. C. Pearson. Sophoclis Fabulae. Oxford: Clarendon Press, 
1924 rpr. 1971).    
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     No cal dir que ambdós han desatès els respectius advertiments en compliment estricte –al meu 
entendre- d’un guió antic que l’escriptor adopta convençut de la seva eficàcia dramàtica, de 
manera que és hora d’escoltar i “contemplar” ara el seu particular combat d’esgrima dialèctica: 
 

(Big Daddy) ‘… how’d that come about?… Stay here till this talk is finished, young 
fellow’. (Brick): ‘I thought it was finished…’. (B.D.): ‘It ain’t even begun… Stay here, 
you son of a bitch!’. (B.): ‘I can’t… We talk, you talk, in circles! We get nowhere… It’s 
always the same, you say you want to talk to me and don’t have a ruttin’thing to say to 
me!’. (B.D.): ‘Why you drink?… Why are you throwing your life away, boy, like 
somethin’disgusting you picked up on the street?…’. (B.): ‘Disgust!…’. (B.D.): ‘What 
are you disgusted with? You got to tell me that, first…’. (B.): ‘Have you ever heard the 
word ‘mendacity’?…’. (B.D.): ‘Don’t it mean lying and liars?… Has someone been lying 
to you?… Margaret?… What do you know about this mendacity thing? Hell! I could 
write a book on it!… Think of all the lies I got to up with! Pretences!… Having… to act 
like I care for Big Mama! I haven’t been able to stand the sight, sound, or smell of that 
woman for forty years now! Even when I laid her!… I’ve lived with mendacity! Why 
can’t you live with it? Hell, you got to live with it, there’s nothing else to live with except 
mendacity, is there?… Don’t let’s… it’s always like something was left not spoken, 
something avoided because neither of us was honest enough with the other… You started 
drinkin’when your friend Skipper died… Why did Skipper crack up? Why have you?”… 
Something’s left out that story. What did you leave out?…’. (B.): ‘Yes! I left out a long-
distance call which I had from Skipper, in which he made a drunken confession to me and 
on which I hung up!…’. (B.D.): ‘You hung up?… Anyhow now! We have traced down 
the lie with which you’re disgusted and which you are drinking to kill your disgust with… 
This disgust with mendacity is disgust with yourself. You! Dug the grave of your friend 
and kicked him in it! Before you’d face truth with him!…’. (B.): ‘Who can face truth? 
Can you?… How about these birthday congratulations, these many, many happy returns 
of the day, when ev’rybody but you knows there won’t be any!’ (59-82). 
(L’avi): ‘… com va començar això?… Queda’t aquí fins que la conversa s’hagi acaba’t. 
(Brick): ‘Creia que ja s’havia acabat!…’. (A.):’ Encara no ha començat… Queda’t aquí 
fill de ta mare!’. (B.): ‘No puc… Parlem, parlem, tot donant voltes! No arribem enlloc… 
Sempre és el mateix, dius que vols parlar amb mi i no tens res a dir-me!’. (A.): ‘Per què 
beus?… Per què llences la teva vida, fill, com si fos quelcom de fastigós que haguessis 
recollit al carrer?…’. (B.): ‘Fàstic!…’. (A.): ‘Fàstic de què? Primer m’ho has de dir…’. 
(B.): ‘Has sentit parlar mai de la paraula ‘falsedat’?…’. (A.): ‘No significa mentir i 
mentiders?... T’ha mentit algú?... La Margaret?... Què en saps tu, de la falsedat? Jo 
podria escriure’n un llibre!... Pensa en totes les mentides que he hagut de suportar! 
Simulacions!... Haver de fingir com si l’àvia m’importés! No he pogut suportar-ne ni la 
cara, ni la veu, ni l’olor durant quaranta anys! Fins i tot quan m’hi allitava!... Jo sí que 
he viscut amb la falsedat! Per què no hi pots viure tu? Dimonis! Hi has de viure, no hi ha 
pas cap altra cosa amb què viure... No ho deixis estar... sempre és com si quedés quelcom 
per dir, quelcom que s’evita perquè cap de nosaltres dos és prou honest amb l’altre... Vas 
començar a beure quan va morir el teu amic Skipper... Per què es va destruir l’Skipper 
Per què et destrueixes tu ara?... Falta alguna cosa. Què t’has deixat de dir?...’. (B.): ‘Sí, 
és cert. No he fet esment d’una trucada de llarga distància que vaig rebre de l’Skipper 
fent-me una confessió d’embriac i vaig penjar! ...’. (A.): ‘Vas penjar?... Heus-lo aquí! Ja 
hem seguit el rastre de la mentida que et fa fàstic i per matar la qual beus... Aquest fàstic 
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de la falsedat és fàstic de tu mateix! Tu vas cavar la tomba del teu amic i el vas ficar a 
dins d’una puntada de peu! Tot abans d’acarar la veritat amb ell!...’. (B.): ‘Qui pot 
acarar la veritat? Pots tu?... Què em dius d’aquestes felicitacions d’aniversari, d’aquests 
per molts, molts anys, quan tothom sap, llevat tu, que no n’hi haurà cap més?!’. 

 
     Pare i fill pateixen ara, i el públic no pot evitar tampoc el contagi d’un páthos que de ben 
segur ultrapassa els límits de l’escena. Dels dos Èdips que el dramaturg ha sabut sumar i 
conjuminar amb un respecte absolut envers un únic, grec i sofocleu arquetip, el més genuí ha 
hagut d’acarar ja l’impacte de la llum de la veritat davant la retirada dels vels que li cobrien 
l’intel·lecte; ha experimentat, en suma, una amarga anagnòrisi d’autoinculpació que ni tan sols 
l’alcohol ha pogut enfosquir. L’altre, orfe ara de la protecció que la mentida pietosa li havia 
proporcionat, s’ha vist forçat a obrir també els ulls a un mal intern, a un càncer maleït que és seu 
i no pas aliè, trist i irònic final de cecs entusiasmes anteriors18: 
 
 

‘Lying, have they been lying?… Did they… find something? Cancer. Maybe?’. (Brick): 
‘Mendacity is a system that we live in. Liquor is one way out an’death’s the other… I’m 
sorry, Big Daddy… we’ve been friends… And being friends is telling each other the 
truth’ (82-3)19. 
‘M’han mentit?... Em van trobar alguna cosa? Càncer potser?’. (Brick): ‘La falsedat és 
el sistema en què vivim. El licor és una escapatòria, i la mort l’altra... Em sap greu, 
Pare... Hem estat amics... I és propi d’amics dir-se la veritat’. 

 
     Aristòtil explica a la Poètica VI: “La tragèdia és, doncs, imitació d’una acció seriosa i 
completa... on la representació recolza en l’acció i no pas en la narració, i per mitjà de la 
compassió i el temor acompleix la purificació de passions semblants” (ἔστιν οὖν τραγῳδία 

μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας... δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγγελίας, δι' ἐλέου καὶ 

φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν -la traducció és meva seguint 
l’edició de R. Kessel. Aristoteles de arte poetica liber. Oxford: Clarendon Press, 1965, rpr. 
1968). T. Williams coneix sens dubte la preceptiva aristotèlica sobre la tragèdia; coneix els grans 
tràgics grecs com Sòfocles i les seves impressionants tragèdies. Elles mateixes són en efecte 
dignes d’imitació no només en la seva essència dramàtica, sinó també en multitud dels seus 
ressorts teatrals, car no en va el bon dramaturg defuig la imitació servil per lliurar-se a l’art de la 
recreació original. En opinió meva, hi ha molt de Sòfocles –d’una manera o d’una altra- a Cat on 
a Hot Tin Roof, i és molta la gratitud que sembla mostrar-li pel fet d’haver-nos deixat un llegat 
                                                           
18 Anteriors o posteriors a la mateixa anagnòrisi en un darrer intent de foragitar la veritat: (Adreçant-se a 
Brick): ‘This is my sixty-fifth birthday! I got fifteen years or twenty left in me! I’ll outlive you! I’ll bury 
you an’have to pay for your coffin !’ (82-3) (‘Avui faig seixanta-cinc anys! Me’n queden uns altres quinze 
o vint! Et sobreviuré! T’enterraré i hauré de pagar el treu taüt!’). 
19 Anagnòrisi compartida per l’àvia, bé que ella pot dotar-la encara d’un valor positiu: ‘Why’re you all 
surroundin’me… Is there? Something? Something that I? Don’t Know?… I want to know… Somebody 
must be lyin’! I want to know!… What is it…’. (Doctor Baugh): ‘It’s malignant…’. (Big Mother): 
‘Cancer? Cancer? (89-92)… Death commences too early -almost before you’re half-acquainted with life- 
you meet with the other… Oh, you know we just got to love each other an’stay together’ (100) (‘Per què 
m’assetgeu tots? És que hi ha quelcom que no sé?… Vull saber-ho… Algú deu estar mentint!… ¿Què 
és?…’. (Doctor Baugh): ‘És maligne’. (Àvia): ‘Càncer? Càncer?… La mort arriba tan aviat; quasi abans 
que t’hi hagis fet, ja t’hi trobes… Hem d’estimar-nos els uns als altres i romandre junts’). 
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literari d’aital importància. Sigui com sigui, caldrà reconèixer que l’arquetip, modificat i 
desenvolupat en les seves no-esgotades possibilitats, li ha servit per desvetllar la temença i la 
compassió dels espectadors de les seves pròpies obres. Al cap i a la fi, tots sense excepció poden 
haver estat els elegits per un Càncer que cerca sempre noves víctimes, com poden haver estat 
també, més sovint que no pas s’imaginen, indignes receptors de l’amistat de homes i dones, puix 
que anaven sobrats d’arrogants condemnes, però mancats d’una comprensió amical, franca y 
lliure de prejudicis. Tots podem ser, en suma, Èdips contemporanis amb mals i culpes 
interioritzades, confirmant així la paradoxal contemporaneïtat del món tràgic de Sòfocles i la 
pervivència en d’altres del seu art dramàtic. 
 


