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Barons de Falset
Sóc lectora habitual de les crítiques de teatre, músi-
ca, literatura... Una bona crítica sobre un llibre em
porta impulsivament a comprar-lo. De la mateixa
manera que quan el crític s’acarnissa amb alguna
obra de teatre, difícilment obviaré els arguments ne-
gatius. Però amb Vida privada, en cartell al Lliure
fins diumenge, vaig fer una excepció. Malgrat algu-
nes crítiques poc elogioses, el binomi Xavier Albertí-
Josep Maria de Sagarra va ser prou poderós per vo-
ler contrastar en primera persona l’encert de la po-
sada en escena. Malgrat que les tres hores de la fun-
ció es fan llargues, amb una primera part dilatada en
excés, val la pena acostar-se a la plaça Margarida
Xirgu i gaudir de l’excel·lent crònica de la Barcelona
de principi de segle XX. Vida privada, és ben sabut,
és un retrat de l’alta societat barcelonina entre els
darrers anys de la dictadura de Primo de Rivera i els
primers de la República. Una alta societat de cartró,
obsessionada en la moralitat però que en privat
practica les fantasies més impensables. Guillem de
Lloberola però sobretot el Baró de Falset –“per grà-
cia de la dictadura”– en són un exemple. I precisa-
ment observant la (doble) vida del Baró de Falset no
vaig poder evitar fer paral·lelismes amb alguns
membres de l’alta societat d’avui, obsessionats a im-
posar als ciutadans determinades normes de con-
ducta i moralitat. Acostumen a habitar al centre
dreta i exhibeixen una curiosa fòbia amb l’ampliació
dels drets civils dels últims anys, talment com hau-
ria fet el de Falset. Què amaguen de la seva vida pri-
vada?, hagués pensat Sagarra. ❋

MAR JIMÉNEZ

a vida quotidiana, regulada
per unes accions sempre
repetides, com ara esmor-

zar, anar a la feina, al col·le o en-
taular-se per sopar, pot conta-
giar-se d’un esperit excepcional
si al final del dia hi ha planificada
una activitat espectacularment
excepcional com ara anar al circ.
El fill de la família C que ens pre-
senta Kalandraka/Hipòtesi i que
ha estat premiada a Compostel-
la és un apassionat del món del
circ i permet que l’esperit de pa-
llassos, equilibristes i domadors
de lleons es filtri en el seu dia a
dia. Amb un text que purament
acompanya les imatges, i una il-
lustració final al nostre parer
massa reiterativa, la feina de Ma-
riona Cabassa mostra aquí un
canvi de registre: unes gammes
cromàtiques explosives i arrisca-
des, un ús (que no abús) del co-

L llage i fins i tot la insistència en el
traç de llapis que fins ara no
acostumava a utilitzar. Imaginem
que la llibertat que dóna un pro-
jecte propi, no d’encàrrec, fo-
menta l’experimentació. I el re-
sultat és bo.

Els fons de totes les pàgines
tenen una part grisa (les parets,
el cel, el terra) sobre les quals
destaca la lluminositat i estridèn-
cia de les figures. Que, per la se-
va banda, també mostren una
certa pigmentació grisosa als
rostres. La vida ordinària, regular
i estàtica, doncs, és una mica gri-
sa. Això canvia quan la família C
arriba a la carpa del circ. L’efecte
l’aconsegueix també amb la
composició, horitzontal i estàtica
en totes les dobles pàgines fins
que seuen a contemplar l’espec-
tacle. Les fogonades d’intensitat
(l’alè de la màgia de les coses

bones que han de venir) la des-
cobrim als vestits, a la lletra que
encapçala cada frase del text i en
alguns objectes (normalment, en
posició diagonal contrastant amb

la horitzontalitat de la resta). Per
tot plegat, endevinem picades
d’ullet a la manera de fer de les
il·lustradores de l’escola belga.
Ens agraden els vermells ra-

diants; ens agraden les
metàfores visual com ara
feina de casa = feina fei-
xuga (peses de 50 kg
d’un forçut) o menjar dolç
= pallassada de llançar-se
pastissos a la cara. I és
que la vida ja ho té, això.
La vida corrent seria una
mica absurda dins de la
seva regularitat si no
comptéssim amb les pe-
tites coses que ens fan
feliços. I moltes tenen a
veure amb la creativitat,
la representació i la ficció.
És lògic que el món de
mentida entri en el món

real i que aquest es deixi
contaminar. Molts poden pensar
que és un opció equivocada, pe-
rò nosaltres, com els autors,
pensem que és simplement ne-
cessària. ❋
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‘La família’ es beneficia de la llibertat de ser un projecte personal


