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despietada realitat que sí que patei-
xen els seus fills», va afegir Lurdes 
Barba, que ha ambientat la peça en 
el mateix 1948 en què es va escriure. 
Llorenç González, Jaume Madaula i 
la debutant Roser Tapias (fogueja-
da al cine i la televisió) interpreten 
aquests tres joves que acabaran des-
truint la bombolla materna. Se’ls 
uneixen Nausicaa Bonnín (nora), 
Francesc Lucchetti (doctor), Montse 
Pérez (criada) i David Bagés (xantat-
gista). «Són gent que no saben esti-
mar i són incapaços d’ajudar-se», 
va resumir Madaula. 

Aletejos d’amor

El drama d’aquesta família burge-
sa en vies de descomposició connec-
ta amb el de la Catalunya de la post-
guerra que va conèixer Sagarra. Al-
bertí explica que amb aquesta obra 
(i Galatea i L’alcova vermella), l’autor 
es va allunyar de la seva producció 
escènica anterior per iniciar una re-
novació de la dramatúrgia catala-
na. El mateix Sagarra va justificar 
el canvi de rumb: «Busco un teatre 
més d’acord amb la meva conscièn-
cia i amb el clima espiritual del nos-
tre temps». I s’hi perceben, va ano-
tar Albertí, els aires frescos de Jean 
Cocteau, Eugene O’Neill o Sartre.  
 El director del TNC va revelar 
una referència ornitològica: els 
ocells de l’obra es diuen Héloïse i 
Abelard, com dos cèlebres amants 
francesos a l’estil Romeu i Julieta. 
«Sobrevola l’esperança que l’amor 
ens tornarà a unir, cosa molt neces-
sària en aquests temps. Gràcies a 
l’amor ens tornarem a sentir mem-
bres d’una família». H 

¿Per què no s’havia portat mai 
abans a escena Ocells i llops, de Josep 
Maria de Sagarra? S’ho pregun-
ta Carme Conesa, la protagonista 
d’un muntatge que, sota la direc-
ció de Lurdes Barba, planteja la des-
construcció de Lucrecia, una viu-
da que s’enfronta en silenci als con-
flictes secrets dels seus tres fills. «Al 
principi de la funció apareix radiant 
i feliç per una porta i acabarà anant-
se’n per una altra de manera molt 
diferent», sosté l’actriu, establerta 
a Madrid, que torna a Catalunya 
amb un paper que, segons Xavier 
Albertí, director del TNC, deixarà 
empremta. Serà del 19 de febrer al 

6 d’abril a la Sala Petita. «Aquí no he 
tingut tanta sort amb la feina com a 
Madrid. ¡Tant de bo canviï!», va excla-
mar la intèrpret.
 Lucrecia és, subratlla Conesa, una 
«heroïna de l’amor familiar i entregat 
als fills». Així eren la seva mare i la se-
va àvia, i totes aquestes dones que fe-
ien l’impossible perquè els seus no 
patissin. «Sagarra pensava en la seva 
mare quan va escriure aquesta obra. 
És un homenatge a ella», dedueix. 
 Durant la metamorfosi d’aquesta 
matriarca esquitxaran la història as-
sumptes com l’avortament, l’homo-
sexualitat, la corrupció, la prostitu-
ció, la justícia, l’amor... «És una dona 
que lluita fins a l’últim alè per conser-
var el seu món, allunyat de la fosca i 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Vol tràgic d’una mare 
Lurdes Barba dirigeix ‘Ocells i llops’, amb Carme Conesa com una «heroïna de l’amor familiar»

ESTRENA AL TNC D’UNA OBRA DE JOSEP MARIA DE SAGARRA

33 Francesc Lucchetti i Carme Conesa, a ‘Ocells i llops’.
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ALTRES OFERTES

COTXES COMPRES

COTXES VENDES
VOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 Tdi, R5, automático,
175 cv., diesel, azul, 147.000 Km. 13.900 € 9 93
371 10 00. Grup Expofira.

URGEIX COMPRAR Turismes i 4 x 4.
Pago al comptat. 9 670 210 727

ULL!! NO MALVINGUI EL SEU COTXE. No impor-
ta marca. Paguem al comptat 9 93 458 23 64

COMPREM EN EFECTIU
cotxes, motos, tot terrenys i furgos.
Bruc, 160 9 670 539 999 i 934 578 486


