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Lucrècia iuns tristos llops
CRÍT ICA DE TEATRE

Machado
1939

M achado “nodebió serlo, pero
fue un enemigo” –reconeix
el falangista Ridruejo, el
1941, en el pròleg de les Poe-

sías completas del gran poeta mort a l’exili
fa tres quarts de segle. En allò que pot con-
siderar-se una operació d’Estat, el règim
volia compensar la mala imatge causada
per l’assassinat de Lorca i contrarestar els
qui ja feien deMachado (Antonio) un sím-
bol de l’antifeixisme. Com Bergamín, que
l’any anterior havia editat i prologat aMè-
xic unes altres Poesías completas.
Ridruejo escriu aquest pròleg per encàr-

rec de l’editorial, sí, però per indicació ex-
pressa del govern, com es troba documen-
tat a l’Arxiu de Salamanca. PresentavaMa-
chado com “el único fragmento verdadero
de la cultura universal de que los enemigos
habían dispuesto” i com un pobre “secues-
trado moral” pels rojos. Però només tres
anys abans, el 1938, el considerava pública-
ment “el gran poeta traicionado y traidor”.
També el va inculpar Josep Janés en

aquell cèlebre article en què ell mateix es
declara quintacolumnista (la Soli,
8/VII/1939 ) i en el qual, ajudant a fer fit-
xes, classificava els “intelectuales en zona
roja” en tres categories: “los que supieron
mantenerse alejados enun silencio dignísi-
mo” (com va aconseguir de presentar-se
ellmateix), “los absolutamente rojos, los ti-
bios y desafectos, y quienes, por coacción y
miedo, consentían que su nombre y su
prestigio fueran utilizados al servicio de la
anti-España”.
Així era el Machado que en els últims

temps de guerra vivia a Barcelona. Infor-
ma Janés en aquest article que un dia va
anar a l’encontre del poeta per demanar-li
la signatura per a un document sol·licitant
la llibertat “o almenos un régimen atenua-
do” del falangista Félix Ros, el futur agent

de la censura franquista, aleshores empre-
sonat i torturat a la txeca del carrer
Vallmajor.
“Este documento fue firmado por una

gran cantidad de intelectuales; algunos de
ellos dieron sus firmas con reservas; otros,
por la coacción que suponían las demás ya
estampadas. Pero este documentome pro-
porcionóungrandesengaño.Habíamos re-
servado la primera firma para un hombre
a quien admirábamos todos: don Antonio
Machado.Le suponíamosvirtualmentepri-
sionero de los rojos. ¿Cómo podía tener su
corazón al lado de aquellas gentes?”
Denuncia Janés que en acabar de llegir

el paperMachado va exclamar: “Nada, na-
da, yo no firmo eso. ¿Qué quieren ustedes?
¿Que se ponga en libertad a los fascistas y
que nos metan en la cárcel a los antifas-
cistas? ¿Qué se han creído ustedes? ¡Venir-
me a pedir semejante cosa en estos mo-
mentos en que las fuerzas de la invasión
avanzan hacia Barcelona y amenazan aca-
bar con todos nosotros!”.
I quan Janés li diu que aRos l’han tortu-

rat, que li han arrencat les ungles..., “Pues,
¿qué? –me interrumpió–. ¿Quieren uste-
des que nos arranquen las uñas a los anti-
fascistas?”. I va quedar sense la signatura
de Machado aquell document “que el
avance de las fuerzas liberadoras impidió
cursar”...
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L’escultor canari Martín Chirino a la galeria Senda
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JOAN-ANTON BENACH

L’estrena d’Ocells i llops, un títol de la
“trilogia de postguerra” que JosepM.
de Sagarra escriu a partir de 1947, cal
veure-la, sobretot, com una contri-
bució del Teatre Nacional de Catalu-
nya a il·luminar un breu tombant en

la trajectòria del dramaturg popular
contemporani més important que hi
ha hagut a Catalunya. Lurdes Barba,
que ha dirigit l’obra, haurà fet una
aportació valuosa en aquest sentit,
com la va fer, penso, Ariel García Val-
dés quan el novembre del 1998, i tam-
bé des del TNC, ens oferí la seva visió
de Galatea, la millor peça d’aquesta
trilogia, (que es completà amb La for-
tuna de Sílvia). I tard o d’hora d’altres
professionals intentaran revalidar la
possible vigència d’uns textos dramà-
tics que al seu dia van decebre la clien-
tela majoritària de Sagarra, avesada a
uns conflictes més transparents i a

unes altres coloracions verbals dels
seus escrits més intenses.
De fet, el valor testimonial d’una

obra com Ocells i llops s’imposa a ho-
res d’ara per damunt de qualsevol al-
tre, castigat per les circumstàncies de
l’època en què fou escrita. Josep M.
de Sagarra, que a la novel·la Vida pri-
vada (1932) s’havia despatxat còmoda-
ment sobre les potineries de la bona
societat barcelonina, el 1948, en una
ferotge postguerra, no podia fer-ho.
La censura collava escriptors i drama-
turgs, a més dels mitjans d’informa-
ció, i la hipocresia era, en termes so-
ciològics, tot un sistema d’ocultació

JORDI ROVIRALTA

JUAN BUFILL
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Fa uns dies es va clausurar de la mi-
llor manera possible l’exposició Da-
vant l’horitzó a la Fundació JoanMi-
ró, amb una projecció de La Région
centrale, una pel·lícula que Michael
Snow va realitzar el 1971. Aquesta
obra mestra del cinema visionari sig-
nifica un vol mental i visual consi-
derable, més enllà de l’habitual i li-
mitada percepció i concepció del
món. És un assaig audiovisual, pura-
ment espaciotemporal, en forma de
paisatge primer captat i més tard dis-
solt per un ull sempre mòbil, i pos-
siblement és el millor assaig filosòfic
sense paraules que s’ha fet. Encara

que per raons molt diferents, crec
que també podrien haver format part
de l’esmentada mostra les obres que
Sergi Aguilar presenta a la galeria
Estrany - De la Mota.
El seu motiu principal és l’horitzó,

però considerat com a percepció
fragmentària, incompleta. Això
s’aprecia sobretot en una àmplia
paret de la galeria on es troben

fragments de diferents materials
(cautxú, fusta, cartró), plantilles de
taller que evoquen segments de pai-
satges orogràfics, horitzons irre-
gulars, trossos de carenes de turons.
Una mica més enllà trobem la clau
real i autobiogràfica d’aquesta expo-
sició, en forma de fotografies en
blanc i negre d’un desert –el Sàhara–
preses per l’artista, on s’aprecien

diferents textures, sorrenques, pè-
tries o aèries. També es troba una se-
gona clau, una peça on el fragment
horitzontal es relaciona amb una ver-
ticalitat que no té imatge: poc més
que un cordill fi, trencat i recompost,
per recordar la part oculta i greu sota
terra. I finalment una tercera, a la
sala de les maquetes orogràfiques
fetes en guix, un material que evoca

les nocions de fragilitat i curació.
Amés d’aquesta representació aus-

tera i obliqua, d’aquesta expressió po-
bra d’unes experiències personals
potser sublims –ja que travessar un
desert pot ser una experiència su-
blim–, un altre sentit apareix en
aquestes paraules amb què Sergi
Aguilar ens introdueix a la seva mos-
tra: “Segons diu Adolf Loos, si ens
trobem davant un monticle de dos
per un metres de forma més o menys
piramidal, podríem arribar a pensar
que aquest turó o elevació al paisatge
és en realitat el túmul d’un enterra-
ment i que això seria ja, en si mateix,
arquitectura. Crec que la naturalesa
mostra i amaga les coses sublims i
cruels simultàniament, que alhora

que ens revela tota la seva
plenitud també l’amaga”.
Així succeeix a la selva

de Cobá i a les Torres del
Silenci de l’antiga Pèrsia.
En qualsevol cas, aquesta
mostra de Sergi Aguilar
sembla gairebé una decla-
ració de principis estètics
entorn de la possibilitat
d’assolir l’expressió plàsti-
ca, personal i fins i tot poè-
tica mitjançant un doble
impuls simultani d’afirma-
ció i de negació o resistèn-
cia a l’expressió personal,
poètica i fins i tot plàstica.
Galeria Estrany-De laMo-
ta. Ptge. Mercader, 18.
Fins al 8 de març.

Chirino. Senda presenta,
pocs mesos abans de
l’obertura de la Fundació
Martín Chirino al castell
de la Luz de Las Palmas
de Gran Canaria, una bo-
na selecció d’obra recent
d’aquest escultor canari.
Forma part d’una sèrie
dedicada per aquesta gale-

ria a artistes ja consagrats, com Cal-
der, Michaux i John Coplans. A ho-
res d’ara, Chirino amb prou feines
canvia de registre, però aquestes es-
cultures de ferro inspirades princi-
palment per un motiu tan eteri com
és el vent són obres suggeridores i
plàsticament impecables. Galeria
Senda. Consell de Cent, 337. Fins a l’11
de març.c

“¿Qué quieren ustedes? ¿Que
se ponga en libertad a los
fascistas y que nos metan en
la cárcel a los antifascistas?”

Oriol Pi de
Cabanyes SergiAguilarexposa fragments

d’horitzóaEstrany-De laMota
Sendamostra les últimes escultures de Chirino, homenatges al vent

“La naturalesa mostra i
amaga les coses sublims i
les cruels simultàniament”,
comenta Sergi Aguilar
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ESTEBAN LINÉS
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V
a veure i va viure de
prop el Greenwich
Village, la revolució
hippy, Dylan, els
Beatles, s’ho va beu-

re tot i més i la seva addicció a
substàncies variades ha estat tan
llegendària com dolorosament
real. A més d’això, o per sobre
d’això, David Crosby (Los Ange-
les, 1941) és un home encantador
i un músic notable. Per no parlar
de la seva condició de cantant fi,
sensible i dotat d’una veu d’alt te-
nor emocionant. No ho nega, ni
posa peròs o cometes a un procés
d’autodestrucció que l’ha portat
en més d’una ocasió prop de la
tomba. Però ell continua i està
disposat a fer-se sentir amb el
seu primer àlbum en solitari en
vint anys, Croz (Warner). El que
va ser membre dels Byrds i d’una
de les bandes més cabdals de la
història –Crosby, Stills, Nash &
Young–ho explicava a aquest dia-
ri fa una setmana des de la seva
casa californiana, només tres di-
es després d’haver estat sotmès a
un cateterisme cardíac i haver-li
estat col·locats dos stents corona-
ris (que se sumen als cinc que ja
tenia). A l’altre costat de la línia
telefònica la seva veu sona nítida,
agraïda amb la vida.

No hauria de guardar repòs?
No, no. Em trobo bé, una mica
cansat però amb ganes de tornar
a la carretera. He hagut de sus-
pendre unes quantes actuacions
meves en solitari per aquest en-
surt, però les reprendré el mes
d’abril, i de moment no s’ha ha-
gut de cancel·lar la gira que faré
amb Graham [Nash] i Stephen
[Stills], a partir de comença-
ments de març.

Perdoni, però no tem real-
ment per la seva salut?
Em cuido, em cuido; no tinc més
remei si vull continuar viu. Vaig
al gimnàs uns quants cops a la set-
mana, però la meva situació físi-
ca està deteriorada. Tinc uns
quants mals als meus 72 anys,
com una hepatitis C; em vaig sot-
metre a un trasplantament de fet-
ge que em va salvar la vida ja fa
uns quants anys; tinc un quadre
cardíac complicat com vostè pot
haver comprovat, amb dos in-
farts inclosos i, el pitjor, una dia-
betis que m’obliga a estar cons-
tantment en guàrdia, cuidant-me
cada dia, no li exagero, però amb
continuar viu em sento la perso-
na més afortunada del món. Si
tot hagués anat d’una manera lò-
gica, ara no estaríem parlant per-

què fa vint anys que ja hauria de
ser mort.

La culpa és només seva o de
l’època, la professió?
Hepresmoltes drogues imolt di-
ferents al llarg de la meva vida,
marihuana, heroïna, molta cocaï-
na, que és la pitjor i lamés perillo-
sa, i no m’he cuidat... però fa vint
anys que estic allunyat de tot ai-
xò i aramateix li puc dir que crec
que encara em queden uns
quants anys per dedicar-me ple-
nament a la música i conservar la
veu que tinc.

Conclusió?
Que sóc un afortunat, que el més
recordable dels errors és el que
se n’aprèn, i que el més impor-
tant de la vida no són els èxits, si-
nó veure acabar un dia i poder
dir-te “un més”.

Parlem del motiu de la meva
trucada. Al seu nou disc, Croz,
no apareixen els seus companys
de sempre, Graham Nash, Ste-
phen Stills o Neil Young.
L’he fet amb el meu fill James
Raymond, un gran músic, amb
qui he escrit i gravat onze can-
çons noves. Vaig tenir la intuïció
que havia de fer-ho amb ell. Si
tens cançons pròpies, les has de
gravar com a tals, i això no té res
a veure amb temes que més o
menys pots escriure amb Gra-
ham, Stephen o ambNeil, perquè
són altres qüestions i aquests pro-
cessos compositius. No; el músic
es deu a la cançó, i en això consis-
teix fer discos: posar-te realment
a escriure una cançó autèntica
que arribi i emocioni la gent. Si
això no ho aconsegueixes, val
més dedicar-te a una altra cosa.

El seu anterior disc en soli-
tari, Thousand roads, data de
l’any 1993. Ha valgut la pena
aquesta espera?
És veritat que en tots aquests
vint anys he estat treballant molt
amb ells: Stephen, Graham, Neil,
però va arribar un moment en
què vaig voler desafiar-me i treba-
llar fora d’aquest àmbit familiar,
així que em vaig posar a escriure
coses diferents fa un parell
d’anys com un boig. I em sento
molt feliç per haver-ho fet.

El disc s’obre amb una col·la-

boració de Mark Knopfler. Es
coneixien abans?
No, en absolut. Va ser unamostra
d’una gran generositat per part
seva. De veritat. Un promotor
amic meu a Itàlia, Adolfo Galli,
sol portar els seus concerts quan
toca allà, i va parlar al seu màna-
ger delmeu interès perquè col·la-
borés almeunoudisc. Aquestmà-
nager em va dir que no sol gravar
amb més gent, però que potser
ho faria si li enviava el que jo vo-
lia. Li vaig daurar unamica la pín-
dola i li vaig fer arribar la cançó
What’s broken, i Mark senzilla-
ment va fer aquesta meravella.
És refotudament bo.

El veurem tocar-la en directe
a Europa?
Ara mateix hi estem treballant
als Estats Units; interpretem el

disc sencer en directe, cosa que
és molt arriscat perquè l’afi-
cionat no el coneix. Però la meva
idea és portar-lo a Europa, a Bar-
celona, on per cert vaig cantar
l’any passat. Va ser una gran nit.

Vostè va consolidar la seva fa-
ma en els gloriosos Byrds. Mai
no han pensat a reunificar-se?
Faria ara mateix una gira amb
ells, gravaria una cançó quan fos.
Els trobo a faltar, però he inten-
tat convèncer en Roger [Mc-
Guinn, el seu líder indiscutible]
per fer alguna cosa junts, però ell
no hi està gens interessat.

Quina música escolta?
Sempre Steely Dan i Joni
Mitchell... i una cantant molt bo-
na, Shawn Colvin.c

VIURE AL DIA

“El més important
no són els èxits, sinó
acabar un dia i poder
dir-te ‘un més’”

David Crosby en un concert l’estiu passat a Alemanya

LA CLAU

“Si no aconsegueixes
arribar a la gent i
emocionar-la, dedica’t
a una altra cosa”

del que s’entenia per “immorali-
tat”. I en aquestes condicions, si
volia referir-se als seus coetanis
urbans, Sagarra només podia
practicar una literatura dramàti-
ca profundament el·líptica, on el
circumloqui i l’al·lusió més o
menys vaga eren les eines usuals
per poder dir el que no es podia
explicar.
Ocells i llops presenta, doncs,

unes servituds, que tan sols la
fan entenedora i coherent si la
imaginem situada en el seu con-
text històric. Abans de l’estrena
pensava que aquestes dificultats
tal vegada actuarien d’esperó a fi
de bastir un espectacle de caire
naturalista, on una previsible
actuació d’alta qualitat faria de

contrapès als inevitables anacro-
nismes del text. Malaurada-
ment, però, no haurà estat així,
crec jo. A veure, en aquest dra-
ma de descomposició familiar,
el personatge de Lucrècia, la do-
na forta que pateix els disgustos
que rep de la conducta dels fills,
és el veritable pal de paller de la
història i l’encert de Lurdes Bar-
ba de confiar el paper a Carme
Conesa, retrobada després d’una
llarga absència, haurà estat ab-
solut i total.
L’actriu exhibeix una autori-

tat inqüestionable sobre el grup
familiar i unes maneres del tot
convincents, tant a l’hora de re-
criminar comportaments com a
l’hora d’encaixar la dissort. Vet

aquí una actuació immillorable.
En una única escena, David

Bagès és un esplèndid i sinuós
xantatgista, i en dues interven-
cions breus, Nausicaa Bonnín fa
prou bé, amb una justa sobrietat,
el paper de la nora Leonor. Dis-
creta i un xic irregular la figura
del doctor, mentre que els fills
de Lucrècia, els llops Albert,
Octavi i Helena, poc creïbles,
són la part més feble d’un mun-
tatge queno constarà entre elmi-
llor que ha dirigit Lurdes Barba.
L’espai escènic pateix l’obliga-
ció d’adaptar-se a l’immòbil cor-
redor central a què l’ha condem-
nat el TNC, potser un cert estal-
vi però, alhora, un notable error
artístic.c

ROY MATLEN

ENTREVISTA

David Crosby publica ‘Croz’, el seu primer disc en
solitari en vint anys, sense Stills, Nash ni Young
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