
EL PUNT AVUI
DIMECRES, 19 DE FEBRER DEL 201432 | Cultura i Espectacles |

Josep Maria de Sagarra
descobreix el teatre psico-
lògic i realista europeu i
americà i decideix fer un
gir en la seva dramatúrgia.
Torna a Barcelona i pre-
senta Ocells i llops. Només
aguanta dues funcions. In-
sisteix, sis mesos més
tard, amb Galatea amb un
resultat similar. 65 anys
després, Xavier Albertí en-
comana a Lurdes Barba
que aixequi Ocells i llops a
la Sala Petita. S’estrena
avui i estarà en cartell fins
al dia 6 d’abril. Amb aques-
ta peça, amb la qual fa un
homenatge a la seva mare
(i als ocells amb els quals
es devia distreure), té
“l’absoluta necessitat de
comunicar als seus espec-
tadors el tresor que ha des-
cobert a França”, segons
Albertí. La directora rei-
vindica tant l’autor com
l’obra i aclareix que serà
una fita històrica perquè
no caldrà esperar uns al-
tres 65 anys perquè es faci
una nova producció.

Carme Conesa inter-

preta la vídua jove que as-
pira a mantenir el seu món
amable i cordial. És el de-
but d’aquesta actriu al
TNC. L’actriu admet el pe-
rill que la prosa poètica i el
seu personatge arraconat
de la vida sigui distant. Per
això advoca per interpre-
tar-lo des de la veritat

d’una mare que és una he-
roïna de l’amor familiar i
que ho fa tot pels seus
fills. Efectivament, les
pulsions dels seus tres
fills (amb l’ambició eco-
nòmica, l’anunci de l’ho-
mosexualitat i la necessi-
tat de practicar un avorta-
ment trencaran aquesta)

dilapidaran aquest petit
racó on pretén protegir les
convencions de l’aristo-
cràcia. De fet, a Ocells i
llops es reprodueix un te-
ma constant en Sagarra:
la fi del seu món.

Al costat de Conesa,Ro-
ser Tàpias, Nausica Bon-
nín, Llorenç González,

Jaume Madaula, Francesc
Luchetti, David Bagés i
Montse Pérez. Són el con-
trapunt al desig de la vídua
jove. No és una presència
absoluta: “Primer parlen
d’ella i al cap de 10 minuts
apareix”, quan ja tothom
sap què li passarà.

Sagarra havia de ser el
continuador de la drama-
túrgia d’Àngel Guimerà.
Tot un Teatre Romea li
feia d’avalador. Va ser així
fins a l’esclat de la Guerra
Civil. Al 1948, l’obra va
passar per la censura, per-
què, tot i la convulsió de la
trama, no és escabrosa: el
que importa són les conse-
qüències en l’àmbit estric-
tament familiar. Segons
s’ha pogut saber, aquesta
peça és la traducció d’una
peça escrita per encàrrec
de l’actriu madrilenya Ca-
terina Bárcenas: La mu-
ñeca sangrienta no va pu-
jar a escena perquè l’ac-
triu va considerar que no
seria entesa pel públic.
Efectivament, Ocells i
llops no va rebre el plà-
cet del públic. Ara és el
moment de revisitar-la,
anuncia Albertí. ■
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El TNC recupera ‘Ocells i llops’, el drama maleït de Josep Maria de Sagarra
estrenat el 1948, inspirant-se en els nous corrents del teatre europeu

Carme Conesa i David Bagés, en un instant del muntatge que es pot veure al TNC ■ MAYZIRCUS / TNC

‘Ocells i llops’
és l’adaptació
catalana de
‘La muñeca
sangrienta’, un
títol mai estrenat

Quan es diu el seu nom tot-
hom pensa en llibres, en
cap cas en partitures, però
Carlos Ruiz Zafón (Barce-
lona, 1964), com va recor-
dar ahir al Palau de la Mú-
sica, va ser músic abans
que escriptor. Animat per
l’Orquestra Simfònica del
Vallès, l’autor de L’ombra
del vent estrenarà a l’abril
una suite anomenada com
la seva novel·la més cone-
guda, integrada a partir
d’algunes peces que ha
compost al llarg dels anys
entorn de la seva obra lite-

rària i arranjada pel pia-
nista Gregori Ferrer. Atès
que els dies de l’estrena (el
4 d’abril a Sabadell i l’ende-
mà al Palau) Zafón serà a
Los Angeles treballant en
la seva última novel·la, l’es-
criptor va aprofitar ahir la
seva visita a la ciutat per
revelar els detalls d’aques-
ta suite. “Escriure música
em serveix per entrar en
les històries i els personat-
ges dels meus llibres per la
porta del darrere”, va ad-
metre. “Aixecar-se de la
taula d’estudi i anar cap al
piano és una escapada
agradable; pensar en ter-
mes musicals és de gran
ajuda per escriure.”

Zafón, melòman reco-
negut a qui agrada de tot
“menys el heavy metal i el
cante jondo”, mai no ha

volgut que aquestes músi-
ques anessin enlloc, però
en una ocasió les seves
composicions van acabar,
mig de rebot, en un audio-
llibre i, a partir d’aquí, va
créixer l’interès. “Mai no
vaig tenir formació acadè-
mica, la qual cosa és una de
les grans frustracions de la
meva vida. Amb dotze
anys, però, em comprava
tractats d’orquestració i
passava l’estona buscant
pianos en cases d’amics.”

Amb peces per a piano,
orquestra i secció gran de
corda, Zafón espera ara
que li gravin el concert de
l’OSV. “La meva música,
potser perquè mai no
m’hi he hagut de guanyar
la vida, crec que ha man-
tingut sempre la puresa i
la innocència.” ■

G. Vidal
BARCELONA

Carlos Ruiz Zafón
presenta al Palau els
detalls d’una ‘suite’
amb peces seves

L’ombra del vent, en partitura

L’escriptor barceloní, ahir al Palau de la Música Catalana ■ JUANMA RAMOS


