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Elvolaltde ‘Lagavina’
CRÍT ICA DE TEATRE

Una de les sales del Museu Europeu d’Art Modern de Barcelona (carrer de la Barra de Ferro, 5) amb les escultures de Josep Llimona

Josep Llimona (1864-1934)

ElMEAMdeBarcelona organitza una exposició ambmés de 60 escultures i dibuixos

JosepLlimona, reivindicat

La gavina

Autor: Anton Txékhov
Direcció i escenografia: Oskaras
Korsunovas
Lloc i data: El Canal (Salt) Tem-
porada Alta (5/12/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Des del 2011, el lituà Oskaras Kor-
sunovas (Vílnius, 1969) és una pre-
sència constant i de les més espe-
rades del festival Temporada Alta.
Aquesta vegada, i com un dels
plats forts que s’hagués reservat
pel tram final d’una gran celebra-
ció, el director i la seva companyia
OKT han presentat un cop més

una fenomenal, lluminosa versió
d’un clàssic: La gavina d’Anton
Txékhov. Fugint de qualsevol re-
producció historicista de l’obra i
de les recreacions que es compla-
uen a visualitzar l’ambient ociós
del grup humà de vacances, en un
paisatge paradisíac amb llac in-
clòs, Korsunovas dinamita la des-
vagada assemblea de manera que
de les restes de l’esclat, que es di-
positen en un espai gèlid i neutre,
només sobrevisquin les individua-
litats amb les seves dèries perso-
nals i el germen d’inevitables tra-
gèdies que cadascuna tragina més
o menys inconscientment.

Al director, vull creure, no li
deu haver estat gaire difícil la “de-
construcció” del drama. ALa gavi-

na, escrita el 1896, no hi el traç ar-
gumental ni el conflicte exterior
que relliga les diferents situacions
personals. I en aquest seu primer
text d’un notable pes específic,
Txékhov encara no va gosar diag-
nosticar els anhels, les pors i les in-
tuïcions de tota una classe, comco-
mençarà a fer pocs anys després,
quan a la llunyania se senti la re-
mor incerta que anuncia la revolta
del 1905. Korsunovas fa que el dra-
ma prèviament descompost s’ins-
tal·li en un marc indefinit per bé
que uns cortinatges negres i llisos,
la llum zenital d’un blanc estri-
dent que emeten uns grans pla-
fons rectangulars, les cadires fun-
cionals i vulgars i la presència
d’un ordinador, fan l’espai rigoro-
sament contemporani.

Que es desenganyin, doncs, els
espectadors que esperaven veure
la metamorfosi d’un drama rus de

finals delXIX: les angoixes deTre-
plev, les inquietuds d’Irina, la
gran actriu, els dubtes de Trigo-
rin, l’escriptor d’èxit, els enamora-
ments de Nina... tots els senti-
ments tenen un aroma actual. I si,
a més a més, “interpretar Txé-
khov és diagnosticar lesmalalties
del nostre temps (Korsunovas)”,
és raonable que els actors de
l’OKT s’escapin del clàssic, per
parlar de les mutacions del pla-
neta i per imaginar un futur apo-
calíptic en unamena d’exercici fi-
losoficomediambiental que hem
de veure més com una proclama
–el teatre és un camp obert a tota
mena d’especulacions– que no
pas com un desenvolupament
lògic dels neguits de cada per-
sonatge.
És per això que,malgrat la utili-

tat d’aquesta pedagogia, la prime-
ra part de l’espectacle (1r i 2n ac-

te) a estones voreja l’artifici. De
fet, els passatges referits a qüesti-
ons alienes als conflictes interi-
ors no fanmés que augmentar l’in-
terès pel futur immediat d’uns
problemes personals, tots viscuts
amb tècnicamagistral, enlluerna-
dora. Amb la fórmula (relativa-
ment) brechtiana de convertir en
testimonis silents els personatges
que no intervenen directament
en l’acció i amb les freqüents in-
tervencions adreçades al públic,
la segona part de la representació
té la força i l’encant dels més
superbs muntatges teatrals. So-
bretot el quadrilàter tràgic que
acaben dibuixant la parella Irina
Arkadina i Trigorin i l’embogida
passió de Treplev, fill de l’actriu,
per Nina Zareixnaia, enamorada
de l’escriptor, té una intensitat,
autenticitat i emotivitat excepcio-
nals. Inoblidables.c

ANA JIMÉNEZ
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JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

J
osep Llimona és l’escul-
tor amb més obra públi-
ca a Barcelona. Està con-
siderat, a més a més,
com l’escultor més im-

portant del modernisme català. Va
ser molt popular en el seu temps, i
en són una bona prova el gran
nombre de monuments funeraris
que adornen diferents cementiris
de Catalunya. Aquest any es com-
pleixen 150 anys del seu naixe-
ment, però l’aniversari hauria
passat gairebé desapercebut si no
hagués estat per l’exposició Una
passejada per l’obra de Josep Lli-
mona, que s’acaba d’inaugurar al
Museu Europeu d’Art Modern
(MEAM), de Barcelona.

Per què Llimona continua sent
un gran desconegut? Probable-
ment la primera raó caldria bus-
car-la en la seva pròpia personali-
tat, discreta, austera i allunyada del
poder. Mortificada també per la
tragèdia familiar: va perdre la seva
donamolt jove i se li vanmorir qua-
tre fills. És cert que va arribar a ser
president del Cercle Artístic Sant
Lluc (1898-1902) i de la Junta de
Museus de Barcelona, en dues oca-
sions. Va destacar especialment la
segona etapa, de 1931 a 1934, en
què es va comprar la col·lecció
Plandiura i es va fer el trasllat del
Museu d’Art Modern al Palau Na-
cional, que no va poder veure com-
pletat per la seva mort, el febrer
del 1934. La seva desaparició abans
de la Guerra Civil el va convertir
en un personatge oblidat per uns i

d’altres. La seva obra religiosa i el
seu estil noucentista l’allunyaven
de la intel·lectualitat més avant-
guardista, però el seu catalanisme,
la seva tasca en temps de la Repú-
blica i el seu Monument al Dr. Ro-
bert, que va ser desmuntat després
de la guerra, el van convertir
gairebé en un proscrit pels dos bàn-
dols, tal com va apuntar el director
del MEAM, José Manuel Infiesta.
Tampoc no hi va ajudar el fet que
gairebé no tingués escola al darre-
re, que gairebé no es conservi cap
escrit seu i que moltes de les seves
escultures de guix fossin destruï-
des després de la seva mort.

L’exposició delMEAM, comissa-
riada per Natalia Esquinas, que es-
tà enllestint la seva tesi doctoral
sobre Llimona, es converteix així
en la primera granmonogràfica so-

bre l’escultor català, amb més de
60 peces, algunes d’inèdites, altres
d’aportades per diferents museus i
per la família (el seu besnét Fran-
cescLlimona va assistir a la inaugu-
ració). “El coneixem poc, amb
prou feines sabíem que era pèl-
roig, ja que només hi ha fotos en
blanc i negre i només n’hem trobat
dos retrats, deBagaria i del seu ger-
mà Joan Llimona”, va dir la comis-
sària. En el capítol de troballesme-
reixen destacar-se des d’alguns
dibuixos que demostren el seu do-
mini de la tècnica fins a peces que
permeten seguir tot el procés crea-
tiu des de l’escultura de guix al
marbre i al bronze. Gràcies a al-

guns col·leccionistes particulars ve-
uen per primera vegada la llum pe-
ces com Joventut (o La cabellera),
del 1924. També s’hi poden veure
interessants peces com el Bust del
Sr. Barrau, que va fer amb 10 anys;
El fill pròdig (1879), bronze amb
què va guanyar la pensió Fortuny a
Roma; Modèstia (1891), procedent
del Museu de Montserrat; una rè-
plica del Desconsol (1907), la seva
obra més coneguda; Maternitat
(1924), i croquis del monument al
Doctor Robert.

El catàleg de l’exposició té un
doble interès perquè inclou un ca-
tàleg raonat de l’obra de Llimona
amb 194 escultures (deixa de
banda dibuixos, medalles i altres
objectes). Els textos són deNatalia
Esquinas, amb introduccions de
José Manuel Infiesta, que el 1975
ja va publicar un primer estudi
sobre Llimona, Francesc Fontbo-
na i Lluís Permanyer. Aquest úl-
tim fa un repàs a escultures pú-
bliques de Barcelona que han
desaparegut o han estat mutilades,
confirmant aquesta idea que “sem-
bla haver estat perseguit sempre
pel fat de la mala sort”. Permanyer
reivindica que l’escultura del Sant
Jordi –com a model va utilitzar
l’oncòleg Francesc Duran i Rey-
nals–, ara semioculta a la munta-
nya de Montjuïc, vagi a un lloc
més noble, i proposa l’avinguda
Pau Casals. Infiesta li va donar su-
port en l’acte inaugural, tot i que
va advocar perquè es col·loqui a
l’exterior del Born.c

‘Una passejada per
l’obra de Josep
Llimona’ és gairebé
l’únic homenatge en
el seu 150è aniversari


