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GloriosaEurídice

CARLES CALERO

CRÍT ICA DE TEATRE

Maravillas. XVI Circ d’hivern al Mercat de les Flors

Vostè ja ho entendrà

Autor: Claudio Magris
Direcció: Xavier Albertí
Lloc i data: Teatre Tantaranta-
na (18/XII)

JOAN-ANTON BENACH

Deu anys després de la mort de
la seva dona, Claudio Magris
(Trieste, 1939) va tornar a elabo-
rar el seu record a les quartilles
amorosament escrites de Vostè
ja ho entendrà. Encara que es
tracti estrictament d’un perso-
natge de ficció, tothom entén
que és ella l’única veu que inter-
vé en el relat aparegut el 2006 i
publicat en català per Edicions
de 1984. I avui, a l’escenari del
Tantarantana, el monòleg de la
dona és el gran desafiament in-
terpretatiu que s’ha imposat
Carme Sansa en un dels millors
treballs de la seva dilatada tra-
jectòria professional.
Quan l’actriu va sentir la

crida irresistible del text deMa-
gris, va entendre que l’havia de
dirigir Xavier Albertí. I és que
en les peces escèniques de petit
format aquest home no té com-
petència. En recitals, en monò-
legs, en escarits triangles senti-
mentals, com la inoblidableTraï-
ció de Pinter, Albertí sap con-
duir els seus intèrprets fins a la
plenitud de l’expressió quieta,
fins al triomf d’un llenguatge
facial que a cada moment sor-
prèn per la seva eloqüència.
Enfundada en un sobri,

elegant vestit negre, el rostre de
la dona és l’únic paisatge encès
en la foscor de la sala. Es perfi-
len el bust, les formes distingi-
des de la dama, però és al rostre
on, juntament amb la paraula,
es lliuren i s’observen els subtils
combats de la memòria. L’espo-
sa, reclosa en una casa de repòs,
es dirigeix al President de l’esta-
bliment per comunicar-li la se-
va renúncia a l’autoritzada visi-

ta delmarit, ambqui havia com-
partit la passió més plena de la
seva existència, malgrat totes
les mancances, dificultats i
contradiccions. L’espectador
menys informat no triga a iden-
tificar la residència ambuna “ca-
sa dels morts” de la qual la dona
ja no vol escapar.
Vet aquí la versió del mite

d’Orfeu i Eurídice que proposa
Magris. No cal que l’enamorat
cometi l’error –la seva incontin-
guda mirada cap enrere– que el
condemni a una eternitat inerta
a l’Hades, el fred infern mitolò-
gic. Ella ja va decidir quedar-se
allà. Des del seu hàbitat ultra-
mundà, encantat i definitiu, la
moderna Eurídice reviurà,
doncs, en un relat intens de sei-
xanta minuts, les alegries i les
opacitats d’un gran amor.

No és la primera vegada que
Carme Sansa és condemnada a
la immobilitat absoluta, de la
qual només escapa el moviment
labial. Enuna de les peces negres
de Samuel Beckett i a Dies fe-
liços del mateix autor, li passava
una cosa semblant. Però el mo-
viment d’un balancí, en el pri-
mer cas, i els gestos de la dama
presumida abans de quedar en-
terrada fins al coll, en el segon,
facilitaven les coses. Aquí no.Al-
bertí i Sansa aconsegueixen, des
de la figura permanentment
estatuària, un repertori extraor-
dinari de matisos que confir-
men l’autenticitat de cada senti-
ment verbalment formulat. És
un nou gran triomf de la glorio-
sa maduresa de l’actriu. Es pot
veure fins al 7 de gener.c

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Circ sense carpa. O, si us ho es-
timeu més, amb una de molt
sòlida: tant el Mercat de les
Flors com el Teatre Lliure acu-
llen durant aquestNadal dos es-
pectacles circenses peculiars.
D’una banda, i a causa d’obres,
al Mercat s’hi trasllada el tradi-
cional Circ d’Hivern de l’Ate-
neu Popular 9Barris, que per a
aquesta edició presenta l’espec-
tacleMaravillas des d’aquest di-
vendres fins al 8 de gener. I d’al-
tra banda, el Teatre Lliure de
Gràcia acull des d’aquesta nit, i
també fins al 8 de gener, Ï, un
espectacle de la
companyia de Blai
Mateu, Baró d’Evel
Cirk, que aborda
un tema encara pu-
nyent: les onades
de republicans que
van fugir a França
després de la derro-
ta de la Guerra Ci-
vil i van trobar-hi
camps d’interna-
ment. Un especta-
cle, diu Mateu, que
de fet parla de qual-
sevol exili, sempre
des del llenguatge
del clown i acròba-
ta que és ell.
La setmana cir-

cense ha estat ben
intensa: ahir va arri-
bar al Coliseum el
Cirque du Ciel xi-
nès, i dimarts a la
nit es va celebrar, aquesta vega-
da sí, sota una carpa, la del Circ
Raluy, el lliurament dels pre-
mis Zirkòlika deCirc deCatalu-
nya als millors espectacles de
l’any. Una gala que va premiar
les Capas de la companyia Eia
(millor espectacle de sala), les
Grimègies de Tortell Poltrona
(millor espectacle de circ cò-
mic) o les Generacions del Circ
Raluy (millor espectacle de car-
pa). I justament dos dels guar-
dons de la nit van anar a parar a
l’obra que va presentar l’any
passat el Circ d’Hivern del Ate-
neu Popular 9Barris, Circums-
tàncies, per la direcció de Ricar-
doGallardo i pel número de bàs-
cula coreana.
Però si l’any passat el Circ

d’Hivern de l’Ateneu va apos-
tar, ambCircumstàncies, per jo-
ves valors, a la XVI edició ha
apostat, ambMaravillas, per un
equip molt més bregat, aplegat
sota un nom, la Família Bolon-
do, que promet divertir el pú-
blic amb una història molt ac-
tual: els artistes donen vida en
to de paròdia a la tercera gene-
ració d’una família de circ que,
després de perdre la carpa i veu-
re que el que triomfa és l’estil
del Cirque du Soleil, decidei-
xen deixar el circ tradicional i
adaptar-se als temps que cor-
ren... amb fortuna relativa. El
val·lisoletà Ramiro Vergaz, els

brasilers Gustavo Arruda i
Rafael Moraes, els argentins
Blancaluz Capella, Niko Coste-
llo iMaximiliano Stia o el barce-
loní JuliánGonzález són alguns
dels membres de la Família Bo-
londo, que tant fa màgia com
malabars o acrobàcies aèries.
En canvi, a Ï només hi ha un

intèrpret. Un pallasso que viu
la duresa de l’exili republicà a
França i a través del qual refle-
xiona sobre la identitat: el títol
ve del fet que Blai Mateu, que
viu a França, va haver de posar
una dièresi a la i de Blai perquè
no el pronunciessin com blé
(blat). Es va haver d’alterar el
nom per tornar a ser ell.c

Albertí sap
conduir els seus
intèrprets fins a
la plenitud de
l’expressió quieta

Màgiad’altura aLaSeca

L A D A D A

ENDESA, en reconeixement a la tasca del TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

dins el món del teatre, la cultura i la societat civil, continua aquesta temporada
2011/2012 com a patrocinador del TNC per onzena temporada consecutiva.

Josep Maria Rovira, director general d’Endesa a Catalunya, i Sol Daurella, presi-
denta del Consell d’Administració del TNC en el moment de l’encaixada de mans
que simbolitza aquest acte.

ENDESA RENOVA EL SEU

COMPROMÍS AMB

EL TEATRE NACIONAL

DE CATALUNYA

FerranMadico
torna alCAER

]La Seca-Espai Brossa
aposta amb força per la
màgia aquest Nadal amb
dos mags assidus a les gi-
res globals. Des d’aquesta
setmana i fins l’1 de gener
presenten Magomiscelá-
nea, de Miguel Puga, el
Mago Migue, campió mun-
dial de màgia, que parodia-
rà els típics espectacles de

cabaret màgic en una obra
familiar en què, com expli-
ca, improvisa segons les
reaccions del públic en
una mena de “jazz màgic”.
I del 4 al 15 de gener li
pren el relleu el mentalis-
ta argentí Míchel, que de-
mostrarà al públic de Deci-
siones que sap el que pen-
sen.

ElMercat ielLliures’omplen
decircambl’humorde
‘Maravillas’ i l’exilid’‘Ï’
BlaiMateu evoca la fugida a França després de la Guerra Civil

]Ferran Madico dirigi-
rà el Consorci del Tea-
tre Fortuny de Reus, un
organisme que agruparà
el teatre Fortuny, el Cen-
tre d’Arts Escèniques de
Reus (CAER) i el festival
Trapezi per fer de Reus
un pol escènic en què
destacarà el circ. Madi-
co va dirigir fins al 2009
el CAER.


