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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Rescatar de l’oblit aquelles
obres dels nostres grans mes-
tres teatrals que no van tenir
al seu moment la mateixa
sort que els seus títols més
populars ha de ser, sens dub-
te, una de les funcions im-
prescindibles d’una institució
com ara el Teatre Nacional
de Catalunya. I cal assumir
que el rescat pot oferir de
vegades resultats una mica
decebedors i deixar en evi-
dència la manera com el pas
del temps ha fet mal a al-
gunes d’aquestes obres: és
un peatge que cal pagar. No
sempre es tracta de desco-
brir una obra mestra oculta.
Del que es tracta sempre és
que l’obra recuperada vingui
a oferir-nos una informació
valuosa sobre el moment cre-
atiu en què es veia immers
el seu autor, i/o sobre l’èpo-
ca i les circumstàncies en les
quals va ser escrita.
En aquest sentit, l’estre-

na d’‘Ocells i llops’ compleix
amb escreix els objectius
esmentats. Però crec que,
lamentablement, es que-
da curta a l’hora de superar
la prova del temps; a l’hora
de prendre prou embranzi-
da per esdevenir alguna cosa
més que una mostra (valuo-
sa, si voleu) d’arqueologia te-
atral un xic superada per les
circumstàncies. Som davant
una obra que, és cert, parla
de manera més o menys ve-
lada de l’avortament, l’ho-
mosexualitat i la prostitució.

I que vol assenyalar les hipo-
cresies d’un món ranci i pe-
titburgès acostumat a prac-
ticar l’ocultació. I una obra
reconegudament influenci-
ada pels nous corrents tea-
trals que envaïen amb força
els grans escenaris mundials.
Però que alhora es mou se-
guint uns clixés argumentals
massa convencionals i massa
impregnats de latent mora-
lisme perquè la presència a
l’escenari d’aquestes temàti-
ques pugui semblar veritable-
ment trencadora. I que, des
del punt de vista de la dra-
matúrgia, es mou també per
un territori massa adaptat
als límits del drama burgès
convencional per poder-hi re-
conèixer aquelles influènci-
es innovadores que teòrica-
ment sembla voler oferir. Cal
dir que la direcció de Lurdes
Barba s’apropa a aquest text
massa ple també de repeti-
tius simbolismes metafòrics
(aquests ocellets omnipre-
sents!) amb una eficàcia aca-
dèmica que resulta un xic
tímida. I és que el materi-
al demana a crits una mica
més de l’audàcia que Barba
sembla adoptar cap al tram
final, quan resol l’escena del
testament introduint-hi un
cert sentit de l’humor molt
escaient. Llavors, l’excel·lent
Carme Conesa (tant de bo els
seus fills escènics estiguessin
a la seva mateixa altura in-
terpretativa) fins i tot pot de-
mostrar-nos que la nina-ma-
re de l’obra és capaç també
de fer servir la ironia amb un
toc mordaç. TNC.
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Recordeu la paràbola del fill
pròdig? I recordeu el prodi-
giós quadre que Rembrand,
aclaparat per les desgràcies
personals, va pintar al final
de la seva vida inspirant-se
precisament en aquesta parà-
bola? Si visiteu el Museu de
l’Hermitatge de Sant Peters-
burg, reserveu una estona
per contemplar-lo amb de-
teniment. Que és justament
el que pensa fer Harwan,
el protagonista d’aquest es-
pectacle que ens permetrà
trobar-nos cara a cara amb
l’aclamat autor d’Incendis i
Litoral. I que ens permetrà
també comprovar la mane-
ra comMouawad roman fidel
a les seves obsessions temà-
tiques, però en les presenta
fent servir noves solucions
estilístiques. En aquest cas,
renunciant a l’èpica coral dels
dos textos seus més coneguts
a casa nostra per oferir-nos
un monòleg més parc en pa-
raules que en imatges. Aques-
tes últimes no es limiten a
acompanyar decorativament
el text, sinó que literalment
arrosseguen Harwan, el fan

anar constantment d’una vi-
vència cap a una altra i d’un
record real a un altre que
potser ni existeix. A la veloci-
tat d’una estrella fugaç –que,
per si no ho sabíeu (ja veu-
reu), és aquella estrella que es
sacrifica a ella mateixa per tal
de salvar l’univers de la se-
va destrucció, i entra després
en un estat comatós–. Aquest
és l’itinerari al llarg del qual
Harwan s’anirà creuant amb

tots aquells temes que formen
part de l’espai identitari del
teatre de Mouawad. Que, com
sabeu, és un espai que sempre
acaba topant amb la recer-
ca de les arrels i el llenguatge
perduts com a conseqüència
de l’exili, el diàleg necessari
però potser impossible amb
la figura d’un pare tan pròdig
com el fill mateix, els silencis
de la mare o les petjades de
les guerres patents i latents.
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L’etern retorn
del fill pròdig
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