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Clara Segura i Bruno Oro en una escena de La rosa tatuada

Tennessee Williams va escriu-
re a Un tramvia anomenat de-
sig que “el contrari de la mort
és el desig”. El que, certament,
equival a dir que el desig és la
vida. I sens dubte ahir a la nit
al TNC, amb La rosa tatuada,
una altra de les grans obres de
TennesseeWilliams, en aquest
cas creada per a l’actriu Anna
Magnani, el públic va presen-
ciar la petita gran història
d’una resurrecció: la d’una do-
na, una vídua –Serafina delle
Rose, una temperamental mo-
dista d’origen sicilià i amb una
filla adolescent– enterrada per
ellamateixa en vida després de
la mort del seu marit –que es
deia, esclar, Rosario, en una
obra en la qual es diu que “la
rosa és el cor delmón”.Una do-
na, una mare, una vídua, que
viu en algun lloc a prop de No-
va Orleans, en un barri poblat
per sicilians i enraonies, i que
acabarà tornant al món dels
vius gràcies a la reaparició del
desig en forma d’un transpor-
tista de plàtans com ho va ser
el seu marit.

Una resurrecció que, des-
prés de tres hores d’obra, amb
un petit intermedi inclòs, ahir
a la nit el públic que atapeïa la
Sala Gran del Teatre Nacional

de Catalunya va aplaudir amb
gran força. Especialment la se-
va protagonista, Clara Segura,
sobre la qual cau tot el pes de
l’obra i que va aconseguir fi-
car-se l’audiència a la butxaca
ambaquesta obra que evolucio-
na de la tragèdia a la comèdia i
a una gran tendresa i que està
impregnada de simbolisme.
Carlota Subirós ha presentat

una proposta nua, apostant per
un simple cub de fusta que és
la casa on viuen Serafina delle
Rose i la seva filla i que a més
està col·locada sobre una peça
giratòria perquè es puguin
anar veient diferents perspecti-
ves de la vida a la casa o fora

d’ella segons convingui. I tam-
bé per col·laborar, en tots els
sentits possibles, en el simbolis-
me de l’obra. La casa cub està
situada en el gran, enorme fo-
rat fosc que és l’escenari de la
Sala Gran, un escenari pel qual
pul·lula una endevina, pel qual
bela una cabra que simbolitza
les banyes que ha portat Serafi-
na i, també, la tragèdia –per-
què de la paraula grega que sig-

nifica cabra deriva el gènere.
Hi haurà a més molt d’italià en
els diàlegs i també cants religio-
sos i populars per crear un am-
bient sempre una mica màgic
per embolcallar aquesta casa-
cor, que és al centre de l’esce-
na. I no només cançons italia-
nes: en aquesta negror que en-
volta la càlida casa –amb una
calorosa teulada de zinc, sens
dubte, tractant-se de Tennes-
see Williams– Pepo Blasco es
marcarà un Sexual healing de
MarvinGaye, amb acompanya-
ment de piano inclòs, que sens
dubte responmolt bé al leitmo-
tiv de l’obra.
Perquè La rosa tatuada és

una peça plena d’humor i ten-
dresa –encara que també de
crits, enveges i obsessions–
que constitueix finalment un
enorme cant en tota regla a la
vida, a gaudir de la sexualitat, a
la felicitat. Un cant encarnat
en aquesta vídua a la qual dóna
vida incansablement Clara Se-
gura, una vídua que recorda
que va passar 4.380 nits entre
els braços del seu marit, que
s’enterra en un record i a la
qual acaba salvant del seu
Hades un Orfeu amb cara de
pallasso –Bruno Oro– que, per
no abandonar els simbolismes,
és transportista de plàtans. I
que aconseguirà que la rosa
de l’obra, una rosa que és un
marit, una aparició, la màgia,
la fertilitat i l’amor, torni a
brillar.c

Anna Calvi

Lloc i data: Festival Mil·lenni.
Sala Apolo 2 (10/XII/2013)

KARLES TORRA

Anna Calvi és ara mateix la gran
sensació en l’àmbit de l’art-rock.
Rere el seu impactant àlbum de
debut publicat a començaments
del 2011, i en el qual es movia en-
tre el romàntic i el sinistre amb
molt encant, aquesta artista brità-
nica d’avantpassats italians ha
tornat a la càrrega amb una sego-
na entrega en la qual redobla
l’aposta pel risc. Ambuns arranja-
ments més densos i complicats,
que vénen a accentuar encara
més la seva concepció dramàtica,
pictòrica i cinemàtica de les can-
çons, Calvi amplia els seus ho-
ritzons creatius en aquest One
breath que va presentar al Festi-
val del Mil·lenni.
Remenant a la coctelera una

excitantmixtura de pop-rock gò-
tic, atmosferes gairebé operísti-
ques, blues fumejant i uns tocs de
flamenc, l’artista de Twicken-
ham es va mostrar en un atapeït
Apolo 2 com una cantant sòlida,
capaç de passar del murmuri al

crit amb un agut sentit del con-
trast. Abillada ambuna brusa ver-
mella i tocant la guitarra al capda-
vant d’un quartet en què milita-
ven els habituals Mally Harpaz
(harmònium i percussió) i Daniel
MaidenWood (bateria) al costat
d’un teclista de reforç, Calvi va
iniciar el concert amb l’esplèndid
Suzanne and I del seu disc ante-
rior. Per oferir a continuació algu-
nes gemmes del seu nou ma-
terial, com la infecciosa Eliza o
l’ombrejada Suddenly, amb una
perfecta juxtaposició de passat-
ges calmats i tempestuosos clí-
maxs, abans d’arribar a un Cry
senzillament bestial i marcat per
les explosives ràfegues de slide
guitar de la Calvi més salvatge.
Ja en el tram final, i després de

vorejar l’excel·lència amb un
el·líptic i minimalista Piece by
piece, l’artista va recuperar al-
guns dels seus temes anteriors
ambmenció especial per a un fan-
tàstic Desire que va desencade-
nar l’entusiasme del públic. A tall
de propina, no va faltar tampoc a
la cita el seu single de debut, Jeze-
bel, una contundent i electrifica-
da versió del llegendari tema po-
pularitzat per Edith Piaf, i que va
tancar per dalt un concert de pri-
mera categoria.c

Clara Segura triomfa al Teatre Nacional amb ‘La rosa tatuada’,
un clàssic de TennesseeWilliams dirigit per Carlota Subirós

Larosadefoc

Barcelona

Subirós ha apostat
amb èxit per jugar
amb el simbolisme
d’una obra que sempre
n’està amarada

Justo Barranco
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