
L’AUTOR I LA SEVA OBRA
Eugène Ionesco, de pare romanès (jurista i membre de l’administració 
reial) i mare francesa, neix a Romania l’any 1909. La família s’instal·la 
a París el 1911 i cinc anys després el pare retorna a Romania a causa de 
la Primera Guerra Mundial, endut pels sentiments patriòtics. Ionesco es 
queda a França amb la mare i la germana i allí viurà la seva infantesa, 
amb grans penúries econòmiques. El 1922 torna a Romania, sota cus-
tòdia del pare, on acabarà els seus estudis secundaris. El 1929 entra a 
la Universitat de Bucarest on fa la carrera de Lletres i en un institut on 
estudia francès durant alguns anys, i aleshores comença la seva carrera 
literària. 

UNIVERS IONESCO (CICLE DE TEATRE D’AUTOR)

Col·labora amb nombroses revistes i diaris, escriu poesia i crítica li-
terària, i el 1934 publica l’assaig “Nu” (“No”), una crítica ferotge, 
irònica i força polèmica a diversos autors literaris i a certes ma-
neres de fer en l’àmbit literari. També escriu una mena de biografia 
paròdica de Víctor Hugo el 1935, on ja comencen a aparèixer temes 
que utilitzarà més tard en les seves obres teatrals: la ridiculització de les 
figures autoritàries, la inutilitat i el desgast del llenguatge... Més tard, 
Ionesco es casa amb una estudiant de filosofia i viurà fent classes de 
francès fins que el 1938 torna a França per fer una tesis doctoral sobre 
la mort de la poesia francesa que no acabarà. Ionesco viurà de ple, per 
tant, la Segona Guerra Mundial. Durant aquella etapa va viure a París i 
a MarsellaEl 1944 el matrimoni tindrà una filla, Marie-France.



A partir de 1950, acabada la guerra, comença la producció teatral d’Eu-
gène Ionesco, amb La Chantatrice Chavue (“La Cantant Calba”), que 
s’estrena al Théâtre des Noctambules de París i provoca una allau 
de crítiques. Ionesco aposta per un teatre que trenca amb la lògica, 
que estira el llenguatge fins al límit, un teatre arriscat i intel·ligent 
que era tota una novetat i que, per suposat, no va agradar a tothom. 
De fet, són pocs els qui van alabar l’arribada d’aquest nou teatre, que 
durà l’etiqueta de “teatre de l’absurd”. Juntament amb Samuel Bec-
kett se’l considerarà el pare d’aquest tipus de teatre que, amb un llen-
guatge absolutament buit, situacions ridícules i incomprensibles i 
uns personatges desubicats, grotescos i sovint solitaris i infeliços, 
vol transmetre un sentiment de descontentament general, d’inesta-
bilitat, de descontrol... i qüestionar els valors caducs d’una societat 
contaminada pel pessimisme i la desesperança, després d’una gue-
rra que ha causat estralls i que ho ha capgirat tot.



Ionesco, igual que Beckett, jugarà durant les dècades dels 50 i els 60 a deformar la realitat, que és dura de 
pair, i a presentar textos teatrals que són al·legories sovint força crítiques del que s’està vivint a Europa. 
Beckett ens presentarà dos homes perduts enmig del no-res, atrapats en un lloc desolador, esperant un és-
ser que els ha de salvar de la perdició però que no arriba mai a Tot esperant Godot (1952), uns personatges 
miserables tancats en una casa, que sobreviuen plens de mancances però que es resisteixen a rendir-se defi-
nitivament a Final de partida (1957) i una dona que, tot i quedar cada vegada més enterrada, segueix fent la 
seva vida com si res, comentant futileses i obviant una realitat que se l’empassa a Els dies feliços (1960). Pot 
dir-se, doncs, que la societat s’autoenganya i es nega a sentir-se desesperada i desemparada en un moment 
històric tan complex?

Ionesco també escriu obres en una línia similar: a Les cadires (1952) dos vellets s’entesten a rebre i acomo-
dar diversos convidats fantasma en una casa aïllada del món amb l’objectiu d’escoltar un missatge impor-
tant d’un orador que resulta ser mut; a Amédée ou Comment s’en débarrasser (1953) i a Deliri a dos (1962) 
es repeteix el mecanisme d’una parella infeliç i amb grans problemes de comunicació que discuteix cada 
cop més acaloradament mentre també s’incrementa la tensió al seu voltant, ja sigui per un cadàver que va 
creixent inexplicablement o a través d’uns trets i bombardejos fora al carrer que cada vegada són més i més 
intensos; i a El rei s’està morint (1962) els personatges de l’entorn del rei Berenguer, després de debatre si 
cal amagar-li, l’adverteixen que morirà i ell, despreocupat, està convençut que no arribarà el moment.



En totes aquestes obres sembla que els perso-
natges principals no poden o no volen veure la 
realitat evident, que és que s’acosta la guerra, 
la mort, el terror, el final. El futur immediat és 
terrible però prefereixen no pensar-hi massa o no 
plantar-hi cara (inacció, estaticisme).
En totes aquestes obres –i en aquest paquet també 
hi podríem sumar les de Jean Genet (Les criades, 
Severa vigilància...), les de Pinter (El muntaplats, 
L’habitació...) o les de Manuel de Pedrolo (Pell 
vella al fons del pou, Situació Bis, Segona versió 
per ara, Cruma, Homes i No...)– a banda d’una 
perdició i una decadència que es respiren en l’am-
bient, també és important el tancament, la reclu-
sió dels personatges en un espai. De vegades 
això es manifestarà a través de portes, finestres, 
conductes, reixes, límits o parets presents en es-
cena que no permeten escapar, però els autors de 
l’època també ho voldran plasmar deixant atra-
pats als personatges en un mateix discurs (re-
peticions de les mateixes converses o situacions, 
perllongament innecessari d’un tema...). La ma-
joria d’obres “de l’absurd” combinen la incomu-
nicació amb l’immobilisme i són realment deso-
ladores.



D’altres peces teatrals de Ionesco exploren altres 
missatges, com la crítica a una societat basa-
da en els vells valors i les velles convencions 
que ara han perdut tot el sentit amb l’aparició 
d’un nou llenguatge i l’arribada imminent de 
la postmodernitat. És el cas de La cantant calva 
(1950) que ens situa en una reunió de personatges 
aburgesats que parlen de banalitats i amb un dis-
curs que perd sentit mica en mica fins convertir-se 
en una mena d’intercanvi de paraules i anècdotes 
boig i retorçat. A Les salutacions (1950) tres per-
sonatges eternitzen la convenció de la salutació 
fins a límits extrems i comencen a recitar paraules 
del diccionari per ordre alfabètic i a L’Impromptu 
de l’Alma (1956) també hi haurà aquest tipus de 
joc. Són peces que recalquen la mort de les ve-
lles costums i el patetisme d’un llenguatge des-
bordat. Després de la sacsejada que ha significat 
la Segona Guerra Mundial a tot arreu, cal expres-
sar-se i comportar-se diferent. Cal una nova ma-
nera d’entendre el món. La lògica de sempre ja 
no funciona i s’ha de forçar i destruir la vella 
raó. Joan Brossa, a casa nostra, intentarà fer un 
exercici similar amb les seves peces.



Una tercera línia que explora Ionesco és l’expansió del mal, un mal que contamina les persones, que es 
contagia, i que està totalment descontrolat. Un mal, invisible però letal, s’escamparà com una taca d’oli 
i destarotarà tota la humanitat. És el que passa a El joc de la pesta (1970), on una epidèmia misteriosa sen-
se cura mata mica en mica la població, cosa que genera una gran incertesa, molta por i violència de tot 
tipus entre la població. Però, sens dubte, una de les obres més emblemàtiques d’Eugène Ionesco que aborda 
aquesta temàtica és Rinoceront (1959), on tots els personatges de l’entorn de Berenguer, el protagonis-
ta, decideixen transformar-se en rinoceronts, criatures salvatges indomables, i deixar de ser persones 
raonables. Tota la ciutat acaba transformada menys Berenguer, que es veu incapaç de convertir-se i voldrà 
lluitar, tot sol, perquè la humanitat no mori. L’estrany fenomen dels rinoceronts comença sent anecdòtic però 
ben aviat fins i tot les persones amb més seny acaben optant per ser-ho i unir-se a la manada que ja ha pres 
tots els carrers i edificis. Tot plegat pot molt ben ser una al·legoria genial de l’arrelament del feixisme 
a Alemanya i a Europa. I és que Eugène Ionesco viu amb preocupació l’auge i triomf del moviment 
nazi, igual que molts d’altres artistes europeus, i voldrà denunciar a través de l’absurd les atrocitats que 
s’havien viscut i posar de manifest els traumes generats.



Uns personatges dominants, forts, malvats, en-
cegats pel poder, voldran aixafar i eliminar amb 
violència els dominats, dèbils i més febles, tot 
aquell que es resisteixi a acceptar els seus precep-
tes i les seves idees. La lliçó, una de les més co-
negudes de Ionesco, es construeix a partir d’aquí, 
a partir de les relacions de poder tòxiques que tan 
bé explica el filòsof Michel Foucault i que, des 
de l’absurd i el grotesc, ja havia dut a l’àmbit del 
teatre Alfred Jarry amb la mítica Ubú Rei. Malau-
radament patim encara avui aquestes actituds 
tiràniques, sobretot de la mà de partits, col·lec-
tius, líders i polítiques d’ultradreta, que darre-
rament han experimentat un auge preocupant a 
Europa i a tot el món. No hem avançat tant.
El 1970 Ionesco serà escollit membre de l’Ama-
demie Française i, encara que disminueix la seva 
producció literària, rep diversos premis i estarà 
encara actiu promovent les seves conviccions per 
Europa i Amèrica fins que mor l’any 1994 a París.
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