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El Teatre Nacional estrena aquest
dijous La rosa tatuada, de Tennes-
see Williams. És la primera vegada
que es podrà veure en català el dra-
ma universal d’aquesta modista si-
ciliana immigrada als Estats Units.

LAURA SERRA

BARCELONA. El director del Teatre
Nacional va sortir amb els ulls injec-
tats en sang de l’últim assaig que va
veure, aquesta setmana, de La rosa
tatuada. Xavier Albertí confessava
en petit comitè que estava total-
ment trasbalsat per la interpretació
que fa Clara Segura en el drama es-
crit per Tennessee Williams. Ell va
ser qui va insistir-li a Carlota Su-
birós perquè la dirigís al
Teatre Nacional. No
només serà la prime-
ra vegada que s’es-
trena el text en ca-
talà –traduït per la
mateixa Subirós–,
sinó que serà la
primera obra que
enguany farà tem-
porada llarga a la
Sala Gran del TNC
–del 12 de desembre
fins al 2 de gener–, de ma-
nera que les expectatives són
elevades.

Clara Segura interpreta l’única
protagonista, Serafina delle Rose,
una immigrant italiana “grassone-
tament apassionada per la vida”,
afirma l’actriu. L’altre coprotago-
nista, el seu marit Rosauro, està
absent: mor en un accident i per ell
es jura mantenir un dol rigorós.
Però en un enclavament del sud
dels Estats Units, al golf de Mèxic,
en un suburbi de sicilians, la dona
sent que s’esquerda pel xoc de du-
es cultures: “Vol conservar l’es-
sència siciliana però també gaudir
de viure a Amèrica”, apunta Segu-
ra, que a la funció manté els tics
italians que hi va imprimir Willi-
ams. Al voltant de la protagonista,
onze personatges amb un pes real
i a la vegada simbòlic: el preten-
dent (Bruno Oro), la filla (Marta
Ossó) i altres satèl·lits que repre-
senten o bé el catolicisme conser-
vador o bé un nou món més allibe-
rat (Rosa Cadafalch, Màrcia Ciste-
ró, Oriol Genís, Alícia González
Laá i Teresa Urroz, entre d’altres).

Quan descriu l’espectacle, a Subi-
rós se li escapen paraules grandilo-
qüents. Considera que “la petita his-

Clara Segura, dolor i belles

tòria d’amor d’una
modista siciliana aga-

fa una dimensió còsmi-
ca”: “Quan el seu món s’en-

sorra per la mort del marit, apareix
un altre home que li fa redescobrir
el seu valor com a criatura dins el
cosmos”, explica la directora. L’ex-
periència íntima es converteix en
grandiosa, universal. Per això l’es-
cenografia és només una llar i el cel.

Entregar-se en cos i ànima
Williams afirmava que amb La rosa
tatuada havia volgut donar testimo-
ni del seu amor pel món. “És una de-
finició lluminosa i exigent –opina
Subirós–. A través del dolor fa un
cant a la bellesa i a la vitalitat, a la se-
xualitat, al plaer més carnal i apas-
sionat. És una obra que canta a l’ele-
ment dionisíac de la vida, als sentits
d’una dona que fa un viatge que em
sembla equiparable al de Dante a la
Divina Comèdia. I Clara Segura s’hi
entrega en cos i ànima”.

Xavier Albertí destaca “l’extrema
dificultat estilística” de l’obra, que
passa per la tragèdia, el drama, la co-
mèdia metafísica, la comèdia sim-
bòlica –amb la rosa i la cabra com a
constants: la sang i el desig, l’amor
i la tragèdia–, tot amb un “aiguabar-
reig de llenguatges que es veu molt
poc”, afirma.

Carlota
Subirós porta
a la Sala Gran

el “cant a la
vida” de ‘La

rosa tatuada’

Universal
Per Subirós,
“la història
d’amor d’una
modista té
una dimensió
còsmica”

TEATRE

Una obra escrita l’estiu del 1951 a Barcelona

Si no existeixen les coincidències,
es tracta del destí. Després que Xa-
vier Albertí decidís programar La
rosa tatuada, van descobrir un arti-
cle sorprenent del director d’esce-
na Antonio de Cabo, que als anys 50
dirigia el Teatro de Cámara a Barce-
lona. Ell va ser l’introductor de
Tennesse Williams a l’Estat: va es-
trenar Figuretes de vidre el 1949 i
Un tramvia anomenat desig un any
després. Un dia de l’estiu del 1951 va
rebre una nota de l’Hotel Colón que
deia: “Tinc molt interès a coneixe’l

i l’espero aquesta tarda”. Estava fir-
mada pel mateix Williams. El dra-
maturg volia escriure una obra no-
va per a l’actriu Anna Magnani, a
qui acabava de conèixer, i en què
també apareixeria Marlon Brando;
estarien dirigits per Elia Kazan. Ve-
nia de Roma fugint de la vida social
italiana per concentrar-se. De Cabo
i Williams es van fer amics i es van
veure quasi cada dia. L’americà es-
tava entusiasmat amb l’obra, que li
sortia a un ritme febril. En només
tres setmanes la va acabar i se’n va
anar, però seria fidel a la cita barce-
lonina durant els estius, d’on van
sortir altres obres. Finalment, Mag-
nani no la va interpretar a Broad-
way, però sí al cinema, amb Burt
Lancaster, i li va valer un Oscar.
L’obra es va estrenar el 1958 a Ma-
drid i després a Barcelona, dirigides
per De Cabo. Després de 55 anys,
s’estrenarà per primer cop en cata-
là al Teatre Nacional, protagonitza-
da per una actriu que té de referent,
precisament, Anna Magnani.
“Quan no sé cap on tirar, em miro
fotos seves i penso: cap aquí”, diu
Clara Segura.

Història
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CINEMA

‘La gran belleza’ sedueix
l’Acadèmia europea

Itàlia va dominar els premis del ci-
nema europeu: La gran belleza, de
Paolo Sorrentino, es va endur cinc
premis, inclòs el de millor film. La
plaga, de Neus Ballús, es va quedar
sense el premi al millor debut.

sar en els Premis de l’Acadèmia eu-
ropea, guanyant en les categories de
muntatge, actor (Toni Servillo), di-
recció i pel·lícula. I per arrodonir la
festa del cinema italià, la llegenda de
la música de cinema Ennio Morri-
cone es va endur un guardó per la
banda sonora de La millor oferta.

La resta de premis van estar for-
ça repartits: François Ozon es va
quedar amb el de millor guió per En
la casa, Veerle Batens el de millor
actriu per la belga The broken circle
breakdown i Asaf Sudry el de millor
direcció de fotografia per la israeli-
ana Fill the void.

Però la d’ahir no va ser una gran
nit per a les aspiracions del cinema
català ni espanyol, amb més nomi-
nacions que mai: ni Lo imposible, de
J.A. Bayona –Naomi Watts estava
nominada pel film–, ni la Blancaneu
de Pablo Berger, nominada a millor
pel·lícula i direcció, van tenir gaire
sort; tampoc el curt del director
d’Elx Chema García Misterio. No-
més el ja sabut premi al millor ves-
tuari de Paco Delgado per Blanca-
neu. I La plaga no va poder tancar el
cicle triomfal que va arrencar fa 10
mesos a Berlín quan es va presentar
a la Berlinale, perquè l’alemanya Oh
boy va fer bons els pronòstics –era
l’únic film nominat a millor pel·lícu-
la i millor opera prima– i es va impo-
sar al debut de Neus Ballús en la ca-
tegoria de millor descoberta euro-
pea. Altres premis de la nit van ser el
de millor documental per a The art
of killing, de Joshua Oppenheimer,
i el de millor film animat per a The
congress, d’Ari Folman.

Almodóvar, homenatge i prou
L’esperat homenatge de l’Acadèmia
europea a Pedro Almodóvar va con-
gregar una nombrosa representació
de nois i noies Almodóvar: Rossy de
Palma, Javier Cámara, Hugo Silva,
Leonor Watling, Hugo Silva i Elena
Anaya en van ser alguns. Noomi Ra-
pace, la Lisbeth Salander sueca, va
presentar l’homenatge al cineasta
manxec, que va dedicar el premi a la
seva mare, el seu germà, l’equip i els
actors dels films, però especialment
a “la nova generació de cineastes”
que, segons el director, ha sorgit en
“el pitjor moment del cinema espa-
nyol, provocat per una política hor-
rible del govern”. Los amantes pasa-
jeros, l’últim film d’Almodóvar, es-
tava nominada a millor comèdia
–un premi creat aquest any–, però
va caure davant Love is all you need,
de la danesa Susanne Bier.e

XAVI SERRA
BARCELONA. Una cerimònia que es
preveia dominada per la fiesta espa-
nyola de la troupe almodovariana va
acabar amb un marcat accent italià.
La gran belleza, la voluptuosa evo-
cació de la decadència actual de Ro-
ma de Paolo Sorrentino, es va impo-

L’italià Paolo Sorrentino recull el premi de l’Acadèmia europea de
cinema al millor director per La gran belleza. BRITTA PEDERSEN / AFP

El film de Sorrentino s’endú cinc premis
i ‘La plaga’ marxa amb les mans buides

a al TNC

Subirós ha redescobert amb
una mirada nova l’obra d’un au-
tor nord-americà que havia enca-
sellat “per uns grans èxits comer-
cials” i una dramatúrgia “que es
pot considerar efectista”. Llegint
les seves memòries, ha gratat en
l’interior d’un escriptor “com-
promès amb la recerca teatral i
amb la poesia”. La rosa tatuada la
va escriure en ple esclat amorós
amb Frank Merlo, un exmarine
d’origen sicilià amb qui va com-
partir 14 anys de relació i que el
va acostar a la Mediterrània.

Ressons de Lorca a escena
TantSubiróscomAlbertítraçaven
clars paral·lelismes entre Federi-
coGarcíaLorcaiWilliamsfinsitot
abans de saber que el mateix dra-
maturg anglès havia dit que l’ad-
mirava i pretenia escriure una
obra a l’estil del poeta andalús. “El
llenguatge fosc, sureny i ple de du-
ende” de Lorca està als antípodes
de “l’Amèrica tecnicolor dels anys
50”, però la seva obra transpira la
mateixa càrrega. I això es farà ex-
plícit a l’escenari a escala musical.
Si textualment hi ha una colla de
personatges que condicionen la
Serafina delle Rose, musicalment
són el seu cor flamenc que la jalea.
Vinga, Serafina!e
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AROMA ITALIANA
01. Bruno Oro interpreta

el pretendent de la
protagonista, Clara Segura.
02. Carlota Subirós. MAY ZIRCUS

Dionisíac
“Fa un cant a
la bellesa, la
vitalitat, la
sexualitat,
el plaer”, diu
la directora

Mediterrani
Williams
admirava
Lorca i volia
escriure una
obra com les
del poeta
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