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● Va ficar-se en la pell de
Medea, la Celestina, santa
Joana i molts més perso-
natges universals sorgits
de les pàgines escrites per
Lorca, Benavente, Sha-
kespeare, Sèneca i Galdós,
entre d’altres. Margarida
Xirgu, una de les actrius
catalanes amb més projec-
ció, forma part per mèrits
propis de la història de les
arts escèniques. Del seu
pas per Badalona, on va ar-
ribar durant els anys de
formació i finalment es va
instal·lar, n’ha quedat una
vinculació que ara es rei-
vindica amb més força que
mai a través d’una exposi-
ció, produïda pel Museu
de Badalona, titulada
Margarida Xirgu. De Ba-
dalona a punta Ballena, i
una biografia, Margarida
Xirgu. Cartografia d’un
mite. De Badalona a punta
Ballena, editada també pel
museu i escrita per l’espe-
cialista en història del tea-
tre català Francesc Foguet.

La mostra, que es podrà
veure al Museu de Badalo-
na fins al 2 de maig, fa un
recorregut per la vida i la
trajectòria professional de
l’actriu a través de foto-
grafies, cartes que va adre-
çar a la família i amics, ob-
jectes personals, vestits
que va fer servir en escena
i documents sonors. S’ha
elaborat a partir de mate-
rial del mateix museu, pe-
ces cedides per la família
de l’actriu i procedents de

l’Institut del Teatre i d’al-
tres arxius. S’hi mostra
una Xirgu apassionada per
la seva professió, compro-
mesa políticament i amiga
dels seus amics, que més
d’una vegada van trepitjar
Badalona convidats per
l’actriu. L’exposició testi-
monia la seva relació amb
Federico García Lorca,

Manuel Azaña i l’actor ba-
daloní Enric Borràs, amb
qui va fusionar la seva
companyia teatral.

El repàs biogràfic de
l’actriu, nascuda el 1888 i
desapareguda el 1969, ar-
renca amb el seus anys de
formació, quan el 1906
l’actriu va recalar per pri-
mer cop a Badalona per

formar part del grup de
teatre d’aficionats Gent
Nova. Anys després, el
1925, va decidir comprar
una casa a Badalona, a to-
car del mar, per instal-
lar-s’hi amb la seva famí-
lia. Allà hi passava tempo-
rades i mentre era fora re-
metia nombroses cartes al
seu germà, que són recolli-
des en l’exposició, en què
explicava com havia de re-
formar la casa perquè tot
quedés al seu gust. L’any
1933, l’Ajuntament de Ba-
dalona la va nomenar filla
adoptiva de la ciutat, i el
1934, com a conseqüència
dels Fets d’Octubre, Xirgu
va acollir a casa seva Ma-
nuel Azaña, el seu cunyat i
director artístic de la com-
panyia Xirgu Borràs Ci-
priano de Rivas Cherif.

La Guerra Civil
La seva estada a Badalona
va acabar de manera
abrupta amb l’esclat de la
Guerra Civil, que la va
agafar de gira per l’Amèri-
ca Llatina. La seva identi-
ficació amb la República li
va impedir tornar i va con-
tinuar la seva trajectòria
professional al continent
americà. «Que savis eren
els grecs, que en lloc de
matar exiliaven», deia la
Xirgu, que va viure allu-
nyada de la seva terra fins
al moment de la seva mort
a punta Ballena, Uruguai,
amb la il·lusió d’un retorn
que mai no es va produir.

Badalona reivindica l’actriu, que va formar-se a la ciutat, amb una exposició i una biografia
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’arriscada línia de programació del Círcol
Maldà ha portat ara Berlín. Aquesta peça ex-
traordinària reuneix una sèrie d’elements

que la fan particularment original. És una magalla-
da genial on vividors, putes i vagabunds es divertei-
xen, però també amaga una ferotge crítica social en
representar l’ordre burgés com una panda social de
delinqüents. Res més veraç i actual! I tot per mitjà
d’una música composta per orquestrina de cafè tea-
tre i cantada per actors que no són cantants.

Berlín, però, és un tribut una mica desvergonyit i
paròdic de L’òpera de tres rals, que juga amb la fi-
gura despòtica de Brecht i els seus recursos dramà-
tics. La dramatúrgia serveix per arrancar l’especta-
cle i trencar el gel amb el públic, culminant en una
sorprenent aparició de dues putes brechtianes, Bet-
ty i Dolly, en un estil cabareter de baixos fons, bur-
lesc i estripat. Dolly és una criatura d’òpera anglesa
(The Beggar’s Opera) del segle XVIII, de la qual
Brecht va robar-ne l’argument i Betty, un transves-
tit, protagonista de la versió del 1928. Geloses i ale-
gres s’esgarrapen mostrant-se com a víctimes en-
cantadores dels seus instints. Vist això, la part més
feble de la representació, s’incorporen els tres mú-
sics que donen un caire meravellós al quadre. És lla-
vors quan l’òpera agafa autèntica consistència escè-
nica, la dramatúrgia gairebé es dissol deixant pas a
la interpretació dels deliciosos temes. Miquel Gór-
riz desplega una comicitat fantàstica al llarg de l’es-
pectacle i acompleix a la perfecció la idea de
Brecht: l’òpera havia de ser cantada per actors que
no fossin cantants. Ester Formosa és just el contrari,
canta de forma brillant els temes, però representati-
vament no acaba de trobar el registre adequat. Els
tres músics són magnífics, interpreten de meravella
l’essència animada de Weill i Brecht, donant-li una
fantàstica coloració jazzística. L’espectacle és sin-
cer, divertit, amb pics de lubricitat canalla i prou
descarat com per deixar-s’hi perdre, amb una en-
cantadora orquestrina. Un excèntric i deliciós luxe.
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Cabaret impúdic
� Dramatúrgia: Miquel Górriz a partir de L’òpera de

tres rals de Bertolt Brecht traduït per Feliu Formosa
Intèrprets: Ester Formosa i M. Górriz; Maurici
Villavecchia (piano); Horacio Fumero (contrabaix) i
Matthew Simon (trompeta)
Dia i lloc: Dijous 25 (fins al 4 d’abril) al Círcol Maldà.
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