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Campanya per escollir les ‘10 
pintures universals a Barcelona’
El MNAC va presentar ahir l’absis de Sant 
Climent de Taüll com a candidat de la ini-
ciativa 10 pintures universals a Barcelona, 
impulsada per la Capital de la Cultura Ca-
talana amb l’objectiu de donar notorietat 
al patrimoni de Barcelona a escala inter-
nacional. Tots els ciutadans poden prese-

tar les seves candidatures fins a finals de 
mes i després hi haurà un període de vota-
ció popular a través de les xarxes socials 
de la Capitalitat. Les candidates, que l’úni-
ca condició que han de complir és que han 
d’estar radicades a la ciutat, també s’ani-
ran coneixent online.CULTURA

 
El TNC estrena demà Ocells i llops. 
Serà, a la pràctica, la primera opor-
tunitat de veure una obra que el 
1948 va resistir dos dies en cartell. 
Carme Conesa protagonitza un 
drama dirigit per Lurdes Barba. 

romàntics dels amants Abelard i 
Eloïsa. I malgrat aquests prece-
dents, o precisament per no deixar 
en l’oblit una obra que pel director 
del Teatre Nacional, Xavier Albertí, 
té “una importància extraordinària 
dins el corpus de l’autor”, Albertí va 
reptar Lurdes Barba a atrevir-se a 
escenificar una “obra vinculada al 
fracàs” 65 anys després.  

Una heroïna matriarcal  
El segon round arriba capitanejat 
per una actriu veterana però que 
debuta al TNC. Carme Conesa és la 
fràgil i malaltissa Lucrècia, una ma-
re viuda que pretén mantenir entre 
cotó fluix els seus tres fills postado-
lescents mentre, a fora, l’alta bur-
gesia es desintegra. “La Lucrècia 
lluita per retenir l’espai, el temps, 
la bellesa, i un món que inexorable-
ment va cap a la destrucció”, expli-
ca Barba. El franquisme mostrava 

la seva veritable cara, ja sense ver-
gonya –racionament, puritanisme, 
doble moral catòlica,  subjugació de 
la dona a la llar, marginació, mas-
clisme–, i la mare pretén aïllar els 
seus en una gàbia de vidre. L’únic 
contacte amb la realitat el té, per la 
seva classe social, la minyona 
(Montse Pérez), que participa de 
l’engany per amor.  

“És un melodrama en majúscu-
les. Ho conté tot: amor, justícia, ve-
ritat. La Lucrècia és una heroïna de 
l’entrega als fills. Jo he conegut 
aquestes dones, àvies i mares que 
amaguen les emocions i sentiments 
als fills perquè no pateixin”, explica 
Conesa. Esclar que també accepta 
que, potser, aquesta generositat és 
en realitat una gran dosi d’egoisme. 
Roser Tapias, Llorenç González, 
Jaume Madaula i Nausicaa Bonnín 
són els joves de la casa. En escena 
també hi apareixen el doctor Fran-

LAURA SERRA 
BARCELONA. “S’estrenà aleshores a 
l’Apol·lo la meva comèdia Ocells i 
llops –escrivia Josep Maria de Sa-
garra al pròleg de les seves Obres 
completes–. La crítica em va atacar 
l’obra pel cantó de la moral i, mal-
grat la bona fe que hi havíem posat 
autor, actors i empresa, Ocells i llops 
no varen donar cinc cèntims”.  

El que sí que en va treure Sagarra 
d’aquell espectacle –que havia tin-
gut un origen escènic rocambolesc i 
precari el 1948– van ser la parella 
d’ocellets exòtics que apareixien a 
escena i que va batejar amb els noms 

cesc Lucchetti i el xantatgista David 
Bagés. “És una bomba de rellotgeria. 
Tothom s’amaga coses i això gene-
ra tensió i contenció”, explica Gon-
zález. “Més enllà de conflictes mo-
rals, de l’homosexualitat o l’avorta-
ment, l’obra tracta de gent que no se 
sap estimar”, afegeix Madaula.  

Una escriptura renovadora  
Ocells i llops és una de les tres obres 
de l’anomenada trilogia de post-
guerra que Sagarra va escriure des-
prés del segon exili parisenc, junta-
ment amb Galatea i La fortuna de 
Sílvia (aquesta serà intercanviada 
per L’alcova vermella en la publica-
ció que traurà el TNC). L’autor havia 
begut de referents europeus i ame-
ricans, com Eugene O’Neill, Jean 
Cocteau, Jean-Paul Sartre i Tennes-
see Williams, i sentia “la necessitat 
de renovar l’escriptura que havia fet 
fins a la Guerra Civil, molt vinculada 

Una nova oportunitat per a S
S’estrena al Teatre Nacional la comèdia negra ‘Ocells i llops’, un fracàs sonat el 1948  

i una de les obres renovadores de la trilogia de postguerra de l’escriptor 

Burgesia  
Conesa és la 
mare viuda 
que pretén 
mantenir els 
fills entre 
cotó fluix
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El cantant d’Obrint Pas, 
Xavi Sarrià, treu novel·la
“De moment, vos puc dir que és una novel·la 
ambientada en la València de principis dels 
90”, explica Xavi Sarrià sobre el llibre que pu-
blicarà a principis del mes de març. El cantant 
d’Obrint Pas, que aquest any s’acomiaden 
dels escenaris, assegura que ha dedicat dos 
anys a escriure la novel·la.

Els més cotitzats del 2013: 
Warhol, Picasso i Zhang
Andy Warhol ha escalat i s’ha situat com l’ar-
tista més cotitzat a subhasta el 2013 (amb 268 
milions recaptats per les seves vendes), per 
davant de Basquiat, que liderava el rànquing 
els últims dos anys i que ara és quart. El segon 
ha sigut Picasso (263,8 milions) i el tercer és 
el xinès Daqian Zhang (212,9 milions).   

Sagarra

‘Tomás Moro’, l’obra 
desconeguda de Shakespeare

 
Sir Thomas More, traduïda com a 
Tomás Moro, encara entranya molts 
misteris, però està atribuïda indub-
tablement a cinc autors elisabeti-
ans, entre els quals Shakespeare. El 
Barts acull l’obra el 27 de març. 

representar per primera vegada en 
públic el 1954. El 2004 la Royal Sha-
kespeare Company la va represen-
tar al Globe londinenc i aquest estiu 
la universitat UNIR en va impulsar 
la primera posada en escena a l’Es-
tat, de la mà de la directora Tamzin 
Townsend i amb l’adaptació d’Igna-
cio García May. Tomás Moro. Una 
utopía arriba del 27 de febrer al 9 de 
març al teatre Barts.  

La intervenció de García May ha 
sigut important, no només per la 
necessitat de polir un text fragmen-
tat, amb estils molt diferents i in-
connexos, sinó per aproximar a l’es-
pectador contemporani un drama 
moral històric. La seva aposta ha si-
gut la creació d’un nou personatge 
–“Un everyman a l’estil de Brecht”, 
descriu la directora– que participa 
en l’acció, la presenta i hi fa acotaci-
ons. José Luis Patiño capitaneja un 
extens repartiment d’una desena 
d’actors. Ell és el recte Tomás Mo-
ro, “un home que brillava al centre 
del món i que ho perd tot per ser fi-
del a la seva consciència”.e 

L.S. 
BARCELONA. Sobre The book of Tho-
mas More o, simplement, Sir Tho-
mas More, es tenen moltes certeses 
i algunes incògnites. L’evidència 
que crida més l’atenció és que es 
tracta d’una obra que va coescriure 
William Shakespeare, en la clandes-
tinitat, amb quatre autors elisabeti-
ans més: Thomas Heywood, Tho-
mas Dekker, Henry Chettle i Antho-
ny Munday. No només la seva firma 
apareix en l’escriptura de l’obra, que 
va passar per mans del censor ofi-
cial, sinó que a més el manuscrit 
conté la mostra més àmplia d’es-
criptura de la mà del bard. Les in-
cògnites no es poden amagar: no se 
sap la data d’escriptura concreta del 
text –va ser a finals del segle XVI, 
però potser va ser una de les seves 
primeres obres o bé una reacció a la 
mort d’Elisabet I–, i també es des-
coneix l’aportació exacta de cadas-
cun dels autors, però a Shakespeare 
se li atribueixen un centenar de ver-
sos, una escena sencera i l’aroma in-
confusible –per als experts– de la 
seva literatura.  

Oda a un home íntegre 
Thomas More (1478-1535) va ser un 
gran historiador, advocat, polític i 
referent intel·lectual de l’Anglater-
ra dels Tudor. Fins i tot va ser can-
celler del rei Enric VIII, un primer 
ministre actual. El que li va acabar 
costant el cap –literalment: va ser 
decapitat– va ser la intransigència 
davant del rei per un fet que consi-
derava un atemptat contra la seva 
consciència. Enric VIII va fer que 
Anglaterra trenqués amb l’Església 
catòlica romana per poder-se casar 
amb la seva amant, Anna Bolena. 
Moro no s’hi va oposar: es va reti-
rar al seu xalet als afores de Londres 
per aïllar-se del debat religiós. Pe-
rò el seu silenci va ser un clamor a 
Europa. El rei li va obrir un procés 
judicial, però ell es va mantenir 
ferm en les seves creences fins a la 
tomba. El rei el va convertir, així, en 
un mite per a la següent generació 
–la de Shakespeare– i, a la fi, en sant.  

La misteriosa obra, Sir Thomas 
More, es va recuperar el 1844 i es va 

José Luis Patiño interpretant Tomás Moro, líder 
anglès en una època convulsa. SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

Escrita en la clandestinitat i a deu mans, arriba al Barts

Dos polítics 
s’enfronten en un 
debat-espectacle 
al Tantarantana

SÍLVIA MARIMON  
BARCELONA. El dramaturg i direc-
tor Ángel Amazares confessa que 
quan va escriure Coaching, ara fa 
dos anys, es va inspirar en les primà-
ries que van enfrontar Carme Cha-
cón i Alfredo Pérez Rubalcaba. 
“L’obra té una part crítica, perquè el 
debat polític avorreix. Sempre sur-
ten els mateixos i diuen el mateix”, 
explica. El dramaturg, però, és opti-
mista: “Hi ha polítics que tenen co-
ses bones però no ho exploten”.  

Coaching, que es pot veure al 
Tantarantana fins al 2 de març, va 
precisament d’això, de com treure 
el millor d’un mateix. “Volia imagi-
nar què succeeix al backstage, qui 
mou els fils darrere l’escenari”, diu 
Amazares. El dramaturg descriu 
unes primàries obertes a la ciutada-
nia. Els dos candidats pertanyen al 
partit Convergència Social per la 
Democràcia i s’han d’enfrontar en 
un debat televisat. No és un debat 
convencional, és un reality show. 
Per fer-hi front, els dos polítics con-
tracten entrenadors especialitzats. 

Ferran Lahoz interpreta Òscar 
Monleón, el candidat més proper a 
l’aparell del partit. “El públic no po-
drà reconèixer-hi cap polític en 
concret, m’he inspirat en tots ells”, 
assegura Lahoz. Roser Batalla és 
l’altra candidata, Norma Mercader. 
El personatge de Batalla és més ho-
nest i més verge, acaba d’aterrar a la 
política. “No m’he inspirat en cap 
polític”, diu amb ironia Batalla. Els 
dos coachs són Lolo Herrero i He-
lena Miquel. Carles Arquimbau és el 
marit de la candidata i Amazares in-
terpreta el presentador. La perio-
dista Marga Romagosa posa la veu 
en off en aquesta obra, que barreja 
el thriller amb l’humor.e

Coaching s’inspira en les 
primàries del PSOE. JOAQUIM ALCÁZAR

als èxits populars del Romea, que ha-
vien articulat el seu públic”, diu Al-
bertí, referint-se a drames costumis-
tes com L’Hostal de la Glòria (1931) 
i El Cafè de la Marina (1933).  

Amb les noves obres “està con-
vençut que té entre mans un tresor 
que canviarà les mecàniques d’es-
criptura del teatre català”, explica el 
director. Però, en canvi, les estrenes 
fallides del 1948 van ser una bufeta-
da tremenda a la seva moral. Va ser 
evident que el seu públic havia des-
aparegut o li havia girat l’esquena, 
“no estava per innovacions ni per fi-
ligranes”, afirmava l’autor, i troba-
va aquells textos provocadors i crus. 
Fins i tot s’hi havia implantat cen-
sura, i només s’havien publicat en 
les Obres completes. També li havi-
en donat allargs per escenificar la 
versió castellana de l’obra, La muñe-
ca sangrienta, perquè la trobaven 
massa negra.  

Xavier Albertí –que va dirigir Vi-
da privada al Lliure el 2010– vol que 
es faci justícia amb Sagarra: “Cal 
reivindicar i recuperar una feina 
que la història, per prejudicis, no ha 
sabut col·locar on li pertocava”.e

EL RETORN DE CARME CONESA 
Carme Conesa debuta al TNC 

interpretant una mare 
entregada als fills. MAY / ZIRCUS-TNC

Original  
El manuscrit 
conté la 
mostra  
més àmplia 
d’escriptura 
de l’autor


