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Si tot aquell que viu i tre-
balla a Catalunya és cata-
là, com defensa Jordi Pu-
jol, Tennessee Williams va
ser barceloní perquè va es-
criure una pila d’obres en
una habitació de l’hotel
Colón. La primera que va
fer, íntegrament, va ser La
rosa tatuada. Venia a Bar-
celona perquè a Roma te-
nia massa impediments
socials que li impedien
concentrar-se i perquè
buscava a la Rambla el ba-
tec de Federico García
Lorca, un altre escriptor i
poeta adoptat per Barcelo-
na. Ara (des del 12 fins al 2
de febrer), Carlota Sub-
irós debuta a la Sala Gran
del TNC amb un text popu-
lar al cinema però que mai
s’havia representat en ca-
talà. Sí que es va fer en cas-
tellà al 1958 al Comedia de
Barcelona. Van fer 120
funcions. Va ser un clamo-
rós èxit però s’ha prodigat
poc perquè, segons acla-
reix el director artístic del
TNC, Xavier Albertí, és
una obra molt difícil d’in-
terpretar per la barreja de
registres: de la tragèdia al
drama amb apunts cò-
mics.

Subirós celebra la va-
lentia de Tennessee Wi-
lliams d’escriure aquesta
peça, amb què va voler fer
un cant a la bellesa a partir
d’una absència: el marit de
Serafine de la Rose (Clara

Segura). Ella descobrirà la
mort del marit durant la
peça. Després d’anar des-
cobrint ombres al seu
amor incorruptible del di-
funt acabarà trobant un
nou motiu per a la passió,
per a exclamació de la res-
ta de comunitat siciliana
enclavada en un suburbi
d’una ciutat nord-ameri-
cana. S’enamorarà d’Alva-
ro Mangiacavallo (Bruno
Oro). Davant de la des-
compensació de papers,
Subirós ha optat per con-
vertir la resta dels actors
(Pepo Blasco, Rosa Cada-

falch, Màrcia Cisteró,
Montse Esteve, Oriol Ge-
nís, Alícia González Laá,
Antònia Jaume, David
Marcé, Marta Ossó i Tere-
sa Urroz) en un cor de tra-
gèdia reforçant la potèn-
cia de l’escena. Subirós,
com va fer Antonio de Ca-
bo, manté l’italià en les es-
cenes dels personatges
italians, un aire mediter-
rani que ve molt bé per re-
frescar el drama. Pere Sais
ha compost la composició
vocal, que juga amb tona-
des sicilianes.

Aquesta és la primera

producció de llarga estada
de la Sala Gran en la pro-
gramació de Xavier Alber-
tí.  També és el debut de
Subirós a una de les sales
que més respecte fa als di-
rectors. La directora, que
va presentar una notable
versió de Les tres germa-
nes de Txèkhov a la Sala
Fabià Puigserver del Lliu-
re el 2011, va rebre l’en-
càrrec d’Albertí. Reconeix
que ha descobert un dra-
maturg valent que l’ha
permès revaloritzar-lo
més enllà dels seus èxits
cinematogràfics i estrenes

a Broadway. I és que Alber-
tí fa anys que el segueix: Al
2006 va presentar Ten-
nessee al Romea, una dra-
matúrgia a partir de les se-
ves peces maleïdes. L’au-
tor va assistir a La rosa ta-
tuada d’incògnit al Come-
dia. A les 3 de la matinada
trucava al seu amic i direc-
tor De Cabo entusiasmat.
No va deixar de veure les
funcions que quedaven.
En l’última sessió, li van
regalar una rosa, precisa-
ment, de Barcelona, la que
il·lustra el títol d’una obra
embriagadora. ■
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El TNC arrenca la temporada estable a la Sala Gran amb ‘La rosa tatuada’, un text
escrit íntegrament durant tres setmanes a l’hotel Colón de Barcelona als anys 50

Clara Segura interpreta la protagonista. Bruno Oro és Mangiacavallo, l’home que li despertarà novament les passions ■ PAU CORTINA / ACN

Subirós debuta a
la Gran, després
de l’adaptació de
‘Les tres
germanes’  a la
Fabià Puigserver

Ha mort Manuel Ardit, un
dels historiadors contem-
poranis més importants i
prolífics, nascut a Valèn-
cia el1941. Va ser un estu-
diós compromès amb la
història de valència du-
rant dècades.

El 1975 es va doctorar i
va passar a exercir de pro-
fessor titular d’història
moderna a la Universitat
de València, on va ser di-
rector del Servei de Publi-
cacions. Estava especialit-
zat en l’Antic Règim i la re-
volució liberal al País Va-
lencià. Un dels seus títols
destacats sobre aquesta

temàtica és Revolución li-
beral y revuelta campesi-
na (1977).

Una altra de les temàti-
ques que va estudiar és
l’erasmisme valencià, el
comerç amb l’Amèrica co-
lonial i la demografia his-
tòrica, amb títols com ara:
La Inquisició al País Va-
lencià (1970), Agricultu-

ra y crecimiento económi-
co en la Europa occiden-
tal moderna (1992) i Els
Homes i la terra del País
Valencià: segles XVI
-XVIII (1993, 2 volums).

Una de les obres més
importants en què va par-
ticipar, juntament amb A.
Balcells, N. Sales, J.M. Sal-
rach i E. Duranés, és His-
tòria dels Països Catalans
(1980). També va redac-
tar Història del País Va-
lencià (1990) i Crisi i mo-
dernització al País Valen-
cià (1975). Des del 1987
era director de la revista
Afers, fundada el 1985 per
Sebastià García. ■
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Mor l’historiador
valencià Manuel Ardit

Manuel Ardit va ser un dels autors de l’obra de referència
‘Història dels Països Catalans’, publicada el 1980 ■ ARXIU


