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GIRA ESPANYOLA

Furor pel 
concert de 
Springsteen
Entre les 10.00 i les 14.00 hores 
d’ahir es van vendre 25.183 en-
trades per al segon concert que 
Bruce Springsteen & The E Stre-
et Band oferirà a Barcelona, que 
se celebrarà el 18 de maig. Les 
50.000 entrades que van sortir a 
la venda per al primer recital, el 
17 de maig, es van esgotar en poc 
més de quatre dies. Avui es posa-
ran a la venda les localitats per a 
la primera cita de la gira, el 13 de 
maig a Sevilla. 

SUBHASTA LITERÀRIA

815.000 € per 
una revisteta 
de Bronte
El Museu de les Lletres de París va 
pagar ahir 815.000 euros en una 
subhasta, gairebé el triple del que 
s’estimava, pel número dos de The 
Young Men’s Magazine, una petita 
revista (hi cap al palmell d’una 
mà) escrita per Charlotte Bronte 
(1816-1855) quan tenia 14 anys. 
El manuscrit, segons els experts, 
conté una escena  precursora de 
Jane Eyre.

Sansa i el dol de Magris
3L’actriu interpreta un monòleg de l’autor que evoca la seva dona morta

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

q
ue no vinguin aquells 
que van a passar la tarda 
al teatre. Així de sincer 
es mostra Xavier Alber-

tí, quan parla de Vostè ja ho entendrà, 
el breu monòleg de Claudio Magris 
que reinventa el mite d’Orfeu i Eurí-
dice i que s’estrena avui al Tantaran-
tana amb Carme Sansa. «No hem fet 
un espectacle per a tothom; crida 
l’espectador de teatre que sigui un 
bon lector», insisteix el director de 
Lloret de Mar.
 El que Julio Álvarez, responsable 
del Tantarantana, defineix com «el 
regal de la temporada», va comen-
çar a gestar-se quan l’actriu va assis-
tir, fa quatre anys, a la presentació a 
Barcelona del llibre en què Magris 
evoca la seva dona morta, l’escrip-
tora Marisa Madieri, amb la figura 
d’Eurídice. En només 60 pàgines de 
viatge emocional i poètic és ella qui 
parla de dolor, d’absència, del com-
promís i l’ètica de l’escriptor. Magris 
tanca el seu dol amb aquesta revisió 
del mite d’Orfeu, que va voler res-
catar la seva estimada del món dels 
morts, però va incomplir el pacte de 

no mirar enrere. Segons el director, 
Magris capgira el mite «amb una Eu-
rídice que no vol sortir del món dels 
morts».
 Sí que sol·licita en primera ins-
tància abandonar una misteriosa ca-
sa de repòs al seu president. «És una 
trampa que utilitza Magris per a l’ar-
quitectura dramatúrgica. Perquè és 
un espai mental amb el temps utilit-
zat també en sentit metafòric». San-
sa va buscar la mirada externa d’Al-
berti, «per com transmet un text sen-
se abusar de la teatralitat».

ESTRICTA SIMPLICITAT / Així, el director 
ha renunciat a qualsevol acció físi-
ca o situació per a un text tan pode-
rós que ja ha tingut adaptacions tea-
trals a Trieste, la ciutat del seu autor, 
França i Àustria. «La simplicitat més 
estricta ens dóna més contundèn-
cia. No s’han de posar colors a les pa-
rets. L’espectador ha de visualitzar 
l’espai mental».
 Així, només un joc de llums acom-
panya la cara i la paraula d’una ac-
triu amb tant recorregut com Carme 
Sansa, una cosa que sembla una vir-
tut imprescindible per enfrontar-se 
a aquest monòleg. H

REVISIÓ DEL MITE D’ORFEU I EURíDIcE AL TANTARANTANA

33 Carme Sansa, a ‘Vostè ja ho entendrà’, que dirigeix Xavier Albertí.
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