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La Filmoteca reivindica  
el cineasta Jacinto Esteva
La Filmoteca homenatja Jacinto Esteva 
(1936-1985), un dels fundadors de l’Escola de 
Barcelona, amb una exposició i una retros-
pectiva cinematogràfica que inclou la projec-
ció de pel·lícules com ara Notes sur l’émigra-
tion (1960), Lejos de los árboles (1966) i Dan-
te no es únicamente severo (1967).

Christie’s subhastarà els 
Miró ‘portuguesos’ al juny
Christie’s ha traslladat al juny la subhasta de 
les 85 obres de Miró, propietat de l’estat por-
tuguès des de la nacionalització del Banc Por-
tuguès de Negocis. La subhasta es va can-
cel·lar a principis de febrer per les incerteses 
legals creades per la disputa a Portugal, que 
no garantien una venda segura a Londres. 

Les galeries Joan Prats i Estrany 
de la Mota exposen dues obres de 
Fernando Prats i d’Ignasi Aballí que 
semblen creades per estar juntes, 
tot i que desvelen poètiques molt di-
ferents. Tant l’una com l’altra posen 
l’accent en l’aspecte més humà del 
paisatge, més que a representar un 
lloc. Auschwitz Birkenau II (2), de 
Fernando Prats, és tan subtil com 
colpidora. L’artista va ser un dels 
convidats de la Biennal de Poznan 
(Polònia) el 2012 i va convertir l’ai-
gua en un element clau de les obres 
que va realitzar. La intervenció més 
important va consistir en una gran 
làmina de gel dins el despatx que 
Hitler tenia al castell de la ciutat fe-
ta amb l’aigua del riu on es llençaven 
les cendres dels cadàvers del camp 
de concentració d’Auschwitz. Per 
realitzar aquesta peça, Prats va fu-
mar diversos fulls de paper fotogrà-
fic i els va deixar sota la pluja, de ma-
nera que les empremtes de les gotes 
van quedar gravades al paper.  

Cel-pols, el treball d’Ignasi Aba-
llí, també està format per diverses 
peces. En aquest cas, el conjunt evo-
ca una finestra, tot i que les dife-
rents imatges pertanyen a llocs di-
ferents. Cadascuna de les imatges 
mostra un tros de cel vist a través 
d’un vidre brut de pols. Aballí juga 
amb les petites diferències de ca-
dascuna de les imatges. Amb tot, si 
es vol comparar amb l’obra de Prats, 
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‘Ocells i llops’ 
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Ocells i llops no va rebre 
una bona acollida en la 
seva estrena el 1949 tot 
i tractar-se, o per això 
mateix, d’un drama fa-

miliar molt representatiu de la ma-
nera de viure de l’alta burgesia cata-
lana, amb tres germans molt mo-
derns per a l’època que xuclen de la 
seva mare vídua. De fet, diuen els 
entesos que l’obra veu de la novel·la 
Vida privada, de la qual seria la ver-
sió teatral, i que per tant tindria a 
veure amb l’ambient de la família de 
Sagarra. També mostra influències 
del teatre europeu del moment i en 
concret del de Henrik Ibsen. És a 
dir, que a la protagonista d’Ocells i 
llops li diguin Nina seria una pica-
da d’ullet a Casa de nines, d’Ibsen.  

La manca d’èxit de l’obra s’expli-
caria per la dura mirada de l’autor 
sobre una classe privilegiada i, so-
bretot, pels seus marrecs, avantpas-
sats dels pijos dels 70 i dels guais 
d’avui. I perquè va introduir els te-
mes de l’homosexualitat i l’avorta-
ment en uns moments històrics 
quan eren tabús, hipòcritament in-
existents. A Ocells i llops Sagarra 
convoca un dijous a la tarda els tres 
germans i fills de Lucrècia: l’Helena, 
una noia de vida regalada; l’Octavi, 
un gai molt elegant, i l’Albert, casat 
i fresc com pocs. Tots tres viuen li-
teralment de la petita fortuna que el 
pare difunt va deixar a la seva ma-
re, que fa veure que no sap res de les 
aventures dels seus fills amb l’excu-
sa del gran amor que sent per ells. 
L’obra té alguna cosa de fulletó, i 
avui el seu interès és dubtós, mal-
grat que la història estigui ben expli-
cada i que el text circuli amb l’ele-
gància i la teatralitat de les obres del 
gran autor barceloní. 

La directora Lurdes Barba sem-
bla que ha volgut preservar el sen-
tit tràgic de l’obra, el seu vessant 
més sentimental, sense alterar-ne 
gaire ni l’època ni els caràcters dels 
personatges. Barba ha pensat que 
estava realment davant d’un Ibsen. 
I el serveix de manera molt conven-
cional, falsament clàssica, i amb un 
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Respecte  
Lurdes Barba 
ha volgut 
preservar el 
sentit tràgic 
de l’obra de 
Sagarra 

el cel d’aquesta peça és sempre clar. 
Si es tenen en compte les connota-
cions que té la pols, pot recordar un 
dolor ja suavitzat pel temps. 

Un lloc fràgil i evanescent 
Patrícia Dauder també va conver-
tir un paisatge en una seqüència 
d’obres. A la galeria Projectesd ex-
posa una sèrie de dotze obres abs-
tractes que va realitzar durant una 
estada a Porto. El títol, però, no ho 
és gens, ja que consisteix en les co-
ordenades del lloc: 41º 08’ 56.66” N 
/ 08º 36’ 43.60” W (#2). “Van convi-
dar la Patrícia a fer una exposició al 
Museu Serralves a finals del 2012. 
La mostra incloïa obres anteriors i 
li van encarregar una peça especí-
fica per a l’exposició”, recorda la ga-
lerista Sílvia Dauder. L’artista va 
passar un mes i mig a la ciutat i va 
convertir els seus passeigs per la vo-
ra del Duero en una nova obra. 

“No volia reproduir el lloc”, diu 
Sílvia Dauder, sinó que és un paisat-
ge “molt mental” que remet a “la lí-
nia imprecisa que separa la terra de 
l’aigua”, a la “fragilitat” i a l’“evanes-
cència”. Tot i ser monocroms i ha-
ver esborrat parts de l’obra per 
aconseguir els clarobscurs, aquests 
dibuixos recorden, salvant les dis-
tàncies i d’una manera força curio-
sa, els cèlebres llacs plens de flors de 
diferents colors de la sèrie de les 
Nimfees de Claude Monet.e 

Una proposta massa  
fidel al text de Sagarra

estaticisme dels intèrprets que 
no ajuda gens a la credibilitat 
d’una funció sense ànima. Tam-
bé és cert que cap dels tres ger-
mans és un personatge complex 
ni complet; Sagarra els defineix 
amb un sol traç i així es queden 
durant tota l’obra. I a la fi la pro-
tagonista és la Lucrècia, un paper 
de dona amb pretensions de gran 
rol que una Carme Conesa força 
convincent ha fet seu i que domi-
na l’escenari.  

En una escenografia buida, 
Barba dóna protagonisme al dis-
seny de llums, que així i tot no po-
den omplir la lleugeresa dels per-
fils dels personatges. Tot plegat fa 
la funció una mica feixuga i eva-
nescent. Juntament amb Conesa, 
David Bagés té una bona actuació 
en un paper breu però interes-
sant, així com Francesc Lucchet-
ti, molt segur i apropiat en el pa-
per de doctor enamorat de la se-
nyora. Ocells i llops, ¿una recupe-
ració necessària? Segur que sí, 
però potser d’un altra manera. 

Carme Conesa domina l’escenari interpretant el 
paper de Lucrècia. MAY / ZIRCUS-TNC

‘Ocells i llops’ retrata una tensa relació familiar


