
10

TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

FAMÍLIA, AVUI TOCA TEATRE!
Per aquè serveix, un llibre de
família?Doncs, bàsicament,
aquests dies serveix per anar a la
SalaBeckett tots junts i estalvi-
ar-se uns quants calerons.No cal
celebrar capConsell familiar, per
adonar-se del regal nadalenc que
ens ofereix la Beckett: qualsevol
família ambunmínimde tres inte-
grants (nouspasseude llestes, pa-
relletes!) quees presenti a la sala
ambel seu corresponent llibre de
família (tampoc és cosad’inven-
tar-se grups familiars ficticis com
si fóssimenunapel·li de Fernando
LeóndeAranoa) podrà adquirir
les seves entrades per veure l’obra
deCristina Clemente al preude12
euros cadascuna. L’oferta serà và-
lida fins al proper 4/1.Reserves:
reserves@salabeckett.cat.

ZIRKÒLIKA: LA NITMÉS
CIRCENSE DE L’ANY
La cita, com sempre, tindrà lloc
sota la carpa del Circ Raluy el prò-
xim dimarts 17/12 a les 20h. Ha
arribat l’hora de lliurar els Premis
Zirkòlika de Circ de Catalunya
2013. I de fer-ho com l’ocasió
requereix: amb una gran festa
que, guardons a banda, inclogui
també un bon sopar. I –més
important encara– un grapat
d’actuacions espectaculars, coor-
dinades sota la direcció d’un Jordi
Purtí que abandona per una ve-
gada elmón de la lírica (Operetta)
i es passa a la pista del circ. A la
pista ens hi esperen, sense anar
més lluny, el pallassoMarcel, la
música de Las Divinas, les acrobà-
cies de Duo Laos i Francisco Rojas
o la bandera humana de Jesse,
amb aspiracions de batre un
rècord Guinness. Circ Raluy. Port
Vell.Moll de la Fusta. € De 15 a
50 euros.www.ticketea.com/
nitdecirc2013.

Aquíonelveieu, elpersonatge

mésmediterranide totel teatre

deTennesseeWilliamsvaser

parcialmentgestat aBarcelona.

Tal comexplicaAntoniodelCabo

enunarticlepublicat l’any 1957a

la revistaPrimerActo i ara recu-

peratpelTNC, l’extraordinari

autordeLagata sobre la teulada

dezinc,FiguretesdevidreoUn

tramviaanomenatdesig (l’obra

quede formatandirectaha inspi-

rat lamemorableBlueJasminede

WoodyAllen)vaaterrara lacapi-

tal catalanaprocedentdeRoma,

onhaviaquedatdel tot fascinat

per l’aclaparador talentde lagran

AnnaMagnani.Tanteraaixí, que

Williamshaviaacceptatposar-se

aescriure tot seguit l’obraamb

què laMagnanidebutariaals

escenarisdeBroadway, al cos-

tatdeMarlonBrando i sota la

direcciód’EliaKazan.Williams

haviadeciditqueel seu textper

a laMagnaniestariaunamica

inspirat en lesgrans tragèdiesde

FedericoGarcíaLorca. I, ateses

lescircumstàncies,nohihavia

millor llocpercomençaradonar

formaaaquestnouprojecteque

lanostraciutat, quehaviaacollit

al seumoment l’estrena triom-

faldediversesobresdeLorca

interpretadesper la llegendària

MargaridaXirgu.Jaa l’exili, la

Xirguhaviaprotagonitzat també

aBuenosAires lapresentació

mundialdeLacasadeBernarda

Alba, l’obrapòstumadelpoeta

assassinat. I,malgratqueaques-

tesduesdonesnopodensermés

diferents, el cert ésqueentre la

BernardadeLorca i laSerafina

deWilliamsexisteixun tret comú

molt evident:desprésde lamort

delmarit, Serafina, comlamatei-

xaBernarda,hapres ladecisióde

portarel seudolfinsa l’extrem

denosortirmaidecasa. I la seva

filla tambéestàpatint les conse-

qüènciesde taldecisió.

UNAROSAÉSUNAROSA

Caldir que,finalment,Broadway

esvaquedar sensegaudirde la

Magnani; l’actriu va renunciar

al paperperquènoes sentiaprou

seguradel seunivell d’anglès.

Unsanysmés tard, això sí, la

Magnani va interpretar la versió

cinematogràficade l’obra. I es

va emportar a casaunmerescut

Oscar gràcies aunpersonatge

que, a casanostra, ha anat aparar

tambéa lesmillorsmans imagi-

nables: lesd’unaClaraSegura

que jahademostrat àmpliament

la seva capacitat perposar-se

sota lapell delspersonatgesmés

tràgics, i, fins i tot, d’emular sense

problemes lesmésgrandivesdel

cinema italià: la recordeu, fent

deSofiaLoren ideClaudiaCar-

dinale a28 imig?Per cert, cal dir

queenel cognomde la senyora

SerafinadelleRose, víduadel

plorat transportistaRosario (que

per algunacosaportavauna rosa

tatuadaal seupit),moltshi volen

veureunhomenatgedeWilliams

a la sevaestimada imentalment

desequilibradagermanaRose,

evocada tambéde formaemocio-

nant aFigueretes devidre.

UNCAMIÓANOMENATDESIG

En qualsevol cas, quan parlem

de Serafina, parlemd’un per-

sonatge que comens recorda

Carlota Subirós (directora de

l’espectacle i responsable també

de la traducció del text),Wil-

liams veia comuna plasmació

de l’element dionisíac de la vida.

Ja sabeu que el semidéuDio-

nís era conegut tant pel paper

fonamental que va jugar en la

creació de la tragèdia gregamés

desfermada com–i encaramés–

per la seva tendència a estar

sempre de festa i a incitar els

seus seguidors a practicar tota

mena d’excessos. A diferència

de la tirànica Bernarda de què

parlàvem abans, la Serafina no

és encara un cas perdut pel que

fa a la recuperació del desig. I

aquest es pot presentar en forma

de camioner disposat a trencar

barreres emocionals i a obrir

les finestres que portaven tants

anys tancades. Comdiu a la

Serafina un altre personatge de

l’obra, aquí es respira quelcom

salvatge, i fins i tot les estrelles

han començat a fer soroll.

RAMONOLIVER

ALGUNA COSA SALVATGE
ES MOU A L’AIRE
CLARA SEGURA ES TRANSFORMA EN LA SERAFINA DE
TENNESSEE WILLIAMS, UNA DONA LORQUIANA SEDUÏDA PEL DÉU DIONÍS

LA ROSA TATUADA

De TennesseeWilliams.Dir.:Carlota
Subirós Bosch. Int.:Clara Segura,
BrunoOro, Alícia González Laá, Oriol
Genís, Rosa Cadafalch,Màrcia Cisteró,
TeresaUrroz.Data:Fins al 2/12. Lloc:
TeatreNacional de Catalunya (Sala
Gran). Plaça de les Arts, 1.dGlòries
(L1).(933065700.€De14a28
euros.CDedc. a ds., 20h; dg., 18h
(5/1, no hi ha funció).


