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Labena
als ulls

É s fàcil imaginar-se l’escena.
Una classe de català per a mi-
grants extracomunitaris. Exer-
cicis de pronunciació. Es trac-

ta de repetir declaracions de certs polí-
tics catalans sobre els estrangers. “Te-
nim una allau d’immigració molt forta,
moltes vegades absolutament descontro-
lat”. Els estudiants repeteixen junts. Des-
prés sols. “Aquí no hi cap tothom”. Repe-
teixen. “Aquí som com som, tenim la cul-
tura que tenim”. Repeteixen. “Quan una
cosa és il·legal, és il·legal”. Repeteixen.
“A la gent irregular se’ls ha d’expulsar
del país, aquesta és la realitat”. Repetei-
xen. Temor i tremolor, fonètica i estre-
miment: aquests polítics parlen d’ells. I,
amb les paraules que els expulsen, apre-
nen la seva llengua.
No és una ficció. El vídeo es pot veure

a l’exposició deDanielaOrtiz i XoseQui-
roga a la galeria Àngels Barcelona, que
acaba d’obrir en ple debat sobre la vio-
lència policial a Ceuta que ha provocat
lamort de quinze persones, després dels
trets de la Guàrdia Civil justificats pel
ministre d’Interior.
La resta de l’exposició rastreja, a la

pell de Barcelona, la presència glorifica-
da de la seva història colonial i esclavis-
ta.Noms vinculats a places, carrers, esco-
les i monuments d’una violència a Amè-
rica el record de la qual encara és repri-
mit, un passat ominós que és l’origen de
fortunes sorgides de l’explotació.
Manuel d’Amat i de Junyent, governa-

dor de Xile i virrei del Perú, responsable
de l’explotació de mines d’or del Potosí.
JoanGüell i Ferrer, portaveu dels empre-
saris catalans en la seva oposició a l’aboli-
ció de l’esclavitud. Antonio López i Ló-
pez, vinculat a la guerra de l’Àfrica i al
tràfic d’esclaus. Joan Prim i Prats, gene-

ral de l’exèrcit en les guerres colonials
de l’Àfrica i Mèxic i capità general de
Puerto Rico, on va promulgar el sinistre
Codi negre que condemnava a mort els
esclaus rebels i autoritzava els seus amos
a castigar-los sense que calgués infor-
mar-ne l’administració. Entre d’altres.
Daniela Ortiz és una artista brillant i

subtil, i els seus treballs s’han vist en
espais com ara la Fundació Miró; Xose
Quiroga és l’editor d’una plataforma di-
gital contrainformativa de referència,
Antigonia.
Hi ha gent que té oïda fina per a la vio-

lència que tira la pedra i amaga la mà:
ells en tenen i cal escoltar-los amb aten-
ció. El projecte és molt sòlid, seriós i so-
fisticat, i remet a treballs deHaacke, Ros-
ler, Wodizcko i Piper. I treu la bena dels
ulls. Frantz Fanon, a Els condemnats de
la terra, ja va dir que, “exposada en la
seva nuesa, la descolonització permet en-
devinar, a través dels seus porus, bales
sagnants, ganivets sagnants”. En aquesta
sang burxa el seu treball, mirant alhora,
en un doblemoviment, al passat colonial
de certs pròcers catalans i al present de
les polítiques antimigratòries. El projec-
te es presenta com a “mirada crítica a la
construcció de sobirania” i, en aquest
context, no hi ha alternativa: o mirar on
assenyalen o ser còmplice.

Carme Conesa en una escena d’Ocells i llops, de Josep Maria de Sagarra, que avui a la tarda es presenta al TNC

Vaser primer ‘Lamuñeca sangrienta’?
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E ls tres fills són les peces
d’uns escacs d’immorali-
tats”. Immoralitats entre
les quals figura “una inter-
venció clínica inconfessa-

ble”. Amb aquestes expressions rebia
la crítica l’any 1948 l’estrena al teatre
Apolo, ambMaria Vila com a protago-
nista, d’Ocells i llops, de Josep Maria
de Sagarra. Una obra molt vinculada
al segon exili francès de l’autor en la
qual apareixien, menys d’una dècada
després de la fi de la Guerra Civil, te-
mes tan espinosos llavors –i, commos-
tra la proposta de llei del ministre Ga-
llardón, també ara– com l’avortament
o l’homosexualitat. L’obra va durar
poc a la cartellera, criticada no pels
seus mèrits o demèrits artístics sinó
per la seva “feble tensió exemplar”,
per no exercir una “influència moral i
beneficiosa sobre l’ànim del públic”.
Però des d’avui la recupera, la reivindi-
ca, el Teatre Nacional de Catalunya a
la Sala Petita sota la direcció de
Lurdes Barba. I amb una protagonista
que, encara que sembli impossible, de-
buta al TNC: CarmeConesa, que dóna
vida a Lucrècia, una vídua de cor ma-
lalt pertanyent a l’alta burgesia que
s’enfronta silenciosament als conflic-
tes secrets dels seus tres fills i a l’en-
fonsament del seu món. I que prova
d’allunyar de la seva gàbia daurada
una realitat de postguerra fosca imise-
rable, un món on les persones, per

sobreviure, es converteixen en llops.
Per Xavier Albertí, director del

TNC i gran coneixedor de l’obra de Sa-
garra, del qual ha escenificat fins i tot
la novel·la Vida privada, ha arribat el
moment de recuperar Ocells i llops i
reivindicar-la al costat d’altres que
l’autor d’El comte Arnau va escriure
en aquell moment. Textos com Gala-
tea o La fortuna de Sílvia, en els quals,
influït pels aires renovadors de les
obres d’Eugene O’Neill, Tennessee
Williams o Jean Cocteau que ha vist a
París, Sagarra s’allunya del teatre
d’èxit amb què havia articulat un pú-

blic abans de la Guerra Civil per fer-
ne un altre amb més llibertat formal i
temàtica... i ambpoc èxit entre una crí-
tica i un públic que no estaven per a
filigranes.
En aquest sentit, Albertí creu neces-

sari “recuperar l’instint i la voluntat re-
novadora de Sagarra, que va intentar
canviar la mecànica del teatre català,
però que amb els fracassos d’Ocells i
llops i Galatea va rebre dos cops terri-
bles, perquè era conscient d’haver lliu-
rat al teatre català un instrumental
molt important”. De fet la directora de

la peça, Lurdes Barba, assenyala que
en l’obra “se senten flaires del teatre
europeu, d’Ibsen i Txékhov, és una
obra de moltes capes que mostra una
família de l’alta burgesia catalana en vi-
es de descomposició i que vol retenir
el que pugui del que va ser”. La mare,
Lucrècia, lluita contra el temps i l’es-
pai. Un espai, diu Barba, “de bellesa
que es va convertint en lletjor per les
escletxes que apareixen a la casa en
aquest drama molt dur on Lucrècia és
un personatge extraordinari, dificilís-
sim, amb una criada al costat –Montse
Pérez– que veu la realitat però ajuda la
senyora a alimentar la mentida”.
Conesa, acompanyada en escena

per Nausicaa Bonnín, David Bagés o
Francesc Lucchetti, ratifica que el pa-
per és complicat: “En llegir-la em vaig
emocionar, però vaig pensar: Déu
meu, com es fa? Vaig veure la dimen-
sió de la tragèdia perquèhi és tot, emo-
ció, amor, veritat, justícia... És una he-
roïna de l’amor familiar i l’entrega als
fills. Amaga les emocions perquè ells
no pateixin. Qualsevolmare ho enten-
drà. Es pot confondre amb l’egoisme
de no voler afrontar la realitat, però
en tot cas és un egoisme tolerable. Es-
tic molt contenta de fer justícia a Sa-
garra. Crec que ell està ambmi per aju-
dar-me a fer justícia amb la funció”.
Pel jove JaumeMadaula, que encarna
Octavi, el fill petit, elmés greu que pas-
sa a l’obra és que “és gent que no se
sap estimar, que no sap dur a terme el
seu amor. Surts amb ganes d’aprendre
a estimar i ser feliç”.c

Daniela Ortiz i Xose
Quiroga rastregen com
Barcelona glorifica la seva
història colonial i esclavista

]Encara que Sagarra va dir en el
seu moment que l’original
d’Ocells i llops és en català, i que
d’aquest en va fer una traducció
al castellà titulada La muñeca san-
grienta –n’apareix una molt simbò-
licament a l’obra–, Albertí explica
que quan després de cercar els
originals d’aquesta peça que Sa-
garra definia com “una comèdia
negra” han descobert que potser
l’original era el castellà, “ja que la

còpia manuscrita d’Ocells i llops
és diàfana i l’altra està plena de
guixades”. A Sagarra, diu Albertí,
li va demanar una peça la gran
actriu Catalina Bárcena per estre-
nar-la al María Guerrero de Ma-
drid, però ella després de llegir-la
va dir que no la podia estrenar a
causa de la moral de l’època. Des-
prés a la versió catalana Sagarra
devia fer profundes modificacions
per aconseguir que s’estrenés. En

qualsevol cas, Albertí creu que és
“una vergonya per al país que no
hi hagi una biografia real de Sa-
garra i que falti una anàlisi real
de les seves obres”, un fet que
atribueix a qüestions extraartísti-
ques: “Hem de reivindicar-lo des
de la nostra capacitat de llegir-lo
de nou i fora dels tòpics heretats
de cada moment que el van col·lo-
car on van poder i li van perdonar
o no determinades actituds”.

El TNC recupera ‘Ocells i llops’, que el 1948 parlava d’avortament i homosexualitat
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Carme Conesa debuta
per fi al Teatre Nacional
donant vida a la soferta
vídua protagonista
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