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Recordeu laNora, la protago-
nista de laCasa de nines d’Ib-
sen? LaNora, com és ben sabut,
acaba clavant un cop de porta
a la seva vida anterior perquè
arriba a la conclusió que tant
el pare com elmarit han vol-
gut fer d’ella una nina decora-
tiva quemai veu ni sent res que
pugui enterbolir la prefabrica-
da harmonia del seu decorat
vital, de la casa de nines en què
viu. Doncs ara, imaginem que
laNora no hagués volgut dei-
xarmai de ser una nina. I que
en lloc de ser nòrdica, fos una
senyora de la burgesia catalana
de postguerra. Potser llavors
s’hauria assemblatmolt a la Lu-
crècia que protagonitza aques-
ta obra que Sagarra va escriure
i estrenar precisament en ple-
na postguerra, que forma part
d’un grup de textos (completat
perLa fortuna de Sílvia,L’al-
cova vermella i aquellaGalatea
que es va poder veure també
al TNC interpretada per Anna
Lizaran) que volien endinsar-
se per camins creatius que el
nostre autor no havia explo-
rat fins llavors, i que, com les
altres peces, va ser rebuda al
seumoment amb rebuig crític

RAMON OLIVER

OCELLS I LLOPS

DE JOSEP MARIA DE SAGARRA. DIR.: LURDES BARBA. INT.: CARME CONESA,
DAVID BAGÉS, NAUSICAA BONNÍN, LLORENÇ GONZÁLEZ, FRANCESC LUCCHETTI,
JAUME MADAULA, MONTSE PÉREZ, ROSER TAPIAS. DATA: FINS AL 6/4. LLOC:
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES
(L1). TEL.: 933 065 700. PREU: D’11,50 A 23€. HORARI: DC. , DV. I DS., 20H;
DG., 18H; A PARTIR 1/3, DS. A LES 17 I 21.30H.

Nina d’ulls
tancats i
cor trencat

El petit príncep
ho explica tot

Vols ser un
malnascut?

L’APUNTADOR

Aquest diumenge 23/2, i un cop
finalitzada la funció de les 18h,
tindrà lloc al Teatre Lliure de
Gràcia el col·loqui sobre l’adaptació
escènica de l’obra de Saint-Exupéry
que protagonitza José Luis Gómez.
A diferència del que passa al llibre,
aquest cop, el petit príncep contes-
tarà totes les vostres preguntes.

Doncs no en parlemmés. Ara,
el grup de teatre jove de la sala
Beckett Els Malnascuts et dóna
l’oportunitat d’ingressar a les seves
files. I quina gran experiència es
requereix per fer el pas? Doncs
cap en especial. En aquests cas,
per ser un malnascut només et cal
tenir entre 18 i 30 anys, moltes
ganes de treballar dur en alguna
àrea concreta (la que a tu et faci
més ràbia) de l’activitat escènica
i acceptar el compromís de seguir
pas a pas un projecte escènic que
acabarà sent exhibit a la mateixa
sala. Si t’interessa la proposta, ja
pots enviar un correu electrònic
a malnascuts@salabeckett.cat.
I posats a escriure, si algú té
ganes de posar a prova les seves
facultats narratives, ara és també
el moment: escriviu un relat no
superior a quaranta línies entorn
de George Kaplan com a amenaça
real per al sistema (ja sabeu que
‘George Kaplan’ és l’obra que ara es
representa a la Beckett) i envieu-lo
a: obrador@salabeckett.cat.
Tots els vostres Kaplan seran
penjats al web del teatre.

i un sonor fracàs comercial. En
paraules del mateix Sagarra,
la crítica es va carregar l’obra
pel cantó de la moral. I el pú-
blic, perquè “no estava per in-
novacions ni per filigranes”.
Seguint per aquest nou camí
“s’hi aconseguia l’assentiment
d’unaminoria selecta; a fi de
comptes, m’hi feia més savi
que ric”. El camí, doncs, va ser
abandonat, per tornar a transi-
tar per senders més populars.

Sempre ens quedarà París
Això no solament ho sabien el
Bogart i la Bergman deCasa-
blanca, sinó també el nostre
autor, que va viure llargues
temporades a la capital france-
sa i hi va tornar després de la
desastrosa estrena deLa fortu-
na de Sílvia. L’any 1947, la car-
tellera parisenca anava plena
de “les últimes i truculentes
novetats del teatre americà”
(Wilder, TennesseeWilliams,

Steinbeck…) i de l’existencialis-
me escènic de Camus o Sartre,
per esmentar només alguns
dels noms que, juntament amb
el teatre d’O’Neill o Cocteau,
van exercir la seva influència
en aquest període creatiu de
Sagarra. La Lucrècia i els seus
fills són, doncs, fruit d’aquelles
influències, i de la voluntat de
Sagarra de fer un teatre “més
d’acord amb lameva conscièn-
cia, i amb el clima espiritual del
nostre temps”. I, compodrem
comprovar, aquest clima no re-
sulta pas gaire encoratjador.

Vida privada i
vicis massa públics
Ben aviat, i gràcies a la ines-
timable col·laboració del mi-
nistre Gallardón, aquelles
clíniques clandestines a què
acudien en altres temps les se-
nyores i senyoretes que s’ho
podien pagar per treure’s de
sobre un bon problema i con-
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tinuar com si res defensant la
moral oficial, tornaran a créi-
xer com bolets. Però a la Lu-
crècia ja li està bé, no saber-ne
res d’aquesta mena d’establi-
ments. Ni de les companyies
que freqüenta el seu nen pe-
tit, i que serien tan mal vistes
a la viril Rússia de Putin com
ho eren als molt mascles dies
del Movimiento Nacional. Ni
dels draps bruts del matrimo-
ni del fill gran, i els llocs a què
acudeix en els seus moments
d’esbarjo. Aquesta parentela,
per cert, pot recordar una mi-
ca la que Sagarra havia retra-
tat a l’estupenda Vida priva-
da, encara que l’ambient obert
de la Barcelona republicana
retratada a la novel·la estigui
a anys llum de l’opressiva at-
mosfera de la Barcelona del
franquisme en què es mouen
aquests personatges. La Lu-
crècia no viu en una casa de
nines, sinó una gàbia, en com-
panyia dels seus ocellets car-
regats també de valor metafò-
ric. Però el cas és que tothom
(començant per ella mateixa)
la vol continuar veient com a
una nina de cor malaltó a qui
cal demanar coses però ama-
gar-li sempre la veritat, no si-
gui que es trenqui.

Carme Conesa i Montse Pérez, dues de les protagonistes d’‘Ocells i llops’.MAY/ZIRCUS-TNC

Representació de ‘George Kaplan’.


