
40
cultura

DISSABTE, 14 DE DESEMBRE DEL 2013 ara

‘La rosa tatuada’
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12 de desembre

SANTI FONDEVILA

La rosa tatuada ha portat
el teatre pròpiament dit a
la Sala Gran del Teatre
Nacional de Catalunya
després de gairebé un tri-

mestre amb un combinat d’espec-
tacles de curta durada amb els quals
el nou director, Xavier Albertí, ha
visualitzat el canvi de rumb de la
institució. I em sembla que, a la
proposta de Carlota Subirós so-
bre l’obra de Tennessee Williams,
li ve gran la sala ídem, i potser tam-
bé a la directora, lliurada a una es-
tilització de la posada en escena que
trenca amb el realisme de la peça.
La funció, això no obstant, serveix
per ratificar l’enorme dimensió ar-
tística de Clara Segura, amb una
composició que sens dubte mera-
vellarà els espectadors.

Crítica

ARTS ESCÈNIQUES

El TNC s’omple d’un
‘Fum’ profund, polític,
tèrbol i ple d’enigmes

El TNC estrena dimecres la nova
obra de Josep Maria Miró, Fum.
Lluís Marco, Carme Elias, Joan
Carreras i Anna Sahun encarnen
dues parelles tancades en un hotel
durant una violenta revolta.

ras i Anna Sahun–, es mostra com
“l’anomenat Primer Món té, res-
pecte als conflictes del Tercer Món,
una articulació de les pors que mol-
tes vegades tenen una traducció
econòmica i en altres casos una vo-
luntat d’equilibri, on la contenció
de la por genera violència”. La mi-
rada que l’autor fa a la realitat post-
colonial pot recordar una altra obra
que es va poder veure la dècada pas-
sada, Après moi, le déluge, l’obra de
Lluïsa Cunillé ambientada en una
habitació d’hotel de Kinshasa, que
es va estrenar a l’Espai Lliure el
2007. Fum és una coproducció del
TNC i Bitò Produccions, i està pre-
vist que faci gira quan acabi l’esta-
da a Barcelona.

Revoltes col·lectives i íntimes
“Hem intentat aprofundir en la psi-
cologia dels personatges, alguns
dels quals són complexos”, va dir
Miró. Mentre que Elias s’enfronta al
repte d’interpretar una dona “molt
tòxica, amb una màscara social molt
potent, però que està al límit de fe-
rir els altres”, va dir la mateixa ac-
triu, Sahun es posa dins la pell d’una
dona amb “una façana molt forta,
però que té molts elements que no
deixa veure a les persones que té al
seu costat”, va dir Miró. L’Àlex de
Joan Carreras, va subratllar l’autor,

“està construït des de totes les pul-
sions de la descoberta de la infeli-
citat, és un personatge que té tota
una sèrie d’elements estables al seu
voltant i que de cop i volta es co-
mencen a desmuntar”.

“Les dues parelles es troben i en-
tren en una espiral de revelacions,
de mentides, de petites traïcions i
d’ensenyar les misèries de la rela-
ció entre el Primer i el Tercer Món
–va explicar Miró–. És molt impor-
tant com funciona en paral·lel el
que passa fora de l’hotel, on hi ha
una revolta, amb el que passa a dins
–va afegir–. El que passa a fora no
deixa de ser un mirall de com som
com a ciutadans i com a societat”.
L’espectador assistirà a onze esce-
nes que funcionen com a instantà-
nies de la vida dels personatges du-

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. El Jaume, un exdiplo-
màtic madur convertit en escrip-
tor, i la Laura, la seva dona, viuen
des de fa anys en un país indetermi-
nat on els equilibris econòmic, po-
lític i social són fràgils. Arran de
l’esclat d’una revolta, han de refu-
giar-se i estar tancats en un hotel
durant tres dies. Allà coincideixen
amb una altra parella, més jove, for-
mada per l’Àlex i l’Eva, que acaben
d’arribar al país amb moltes il·lusi-
ons i expectatives. Aquests són els
únics detalls que el dramaturg i di-
rector teatral Josep Maria Miró va
voler revelar de l’argument de Fum,
l’obra que estrena dimecres a la Sa-
la Petita del TNC.

Qui sí que va explicar el rerefons
del text, que Miró va acabar a finals
de l’any passat, va ser Xavier Alber-
tí. Segons el director artístic del te-
atre, a través de les relacions entre
els quatre personatges protagonis-
tes de l’obra –interpretats per Llu-
ís Marco, Carme Elias, Joan Carre-

Anna Sahun i Lluís Marco en una escena de Fum. El fum dels cigarrets dels personatges
és una metàfora dels conflictes que aborda l’obra. DAVID RUANO / TNC

rant aquests tres dies, tot i que no
veurà tots els elements de la histò-
ria: “El joc teatral és fer un acte de
confiança als personatges, de la ma-
teixa manera que els personatges
ho fan entre ells”.

L’embrió de dues obres més
A més de l’estrena de Fum, Josep
Maria Miró és el comissari del cicle
d’activitats que el teatre ha organit-
zat al voltant de la seva obra. El dia
22 se celebrarà un col·loqui sobre
l’obra i el 25 de gener es farà una vi-
sita a les col·leccions de Can Framis.
Del 15 al 19 de gener la Sala Tallers
acollirà una altra obra seva, La dona
que perdia tots els avions, i del 22 al
26 un text d’un dramaturg jove se-
leccionat per ell mateix, Un mosquit
petit, de Marc Artigau.e

Josep Maria Miró dirigeix Lluís Marco,
Carme Elias, Joan Carreras i Anna Sahun

Clara Segura manté viu un relat excessiu
La història de la Serafina, una si-

ciliana devota i enamoradíssima
d’un marit que mor als pocs minuts
de començar la funció sense que ni
tan sols el veiem, va saltar al cine-
ma amb la cara d’Anna Magnani,
que va guanyar l’Oscar per aquesta
interpretació amb guió de l’autor
i de Hal Kanter. Aleshores, Willi-
ams no va tenir por de retallar la
seva pròpia obra, però Carlota Su-
birós la serveix sencera i encara
l’allarga amb accions incidentals
de cant i petits jocs escènics. Tot
plegat, en contra del ritme interior
del relat.

Una atmosfera trencada
L’obra no és de les més interessants
de l’autor, ni de les que conserva
més actualitat, però és una magní-
fica narració en la qual Williams
parla de la fidelitat, la traïció, i es
carrega el fonamentalisme religiós
de dalt a baix, sorprenent-nos amb
un final feliç. Hi ha molta lletra; una
bona pentinada alleugeria la reite-
ració de certs fragments sobre el
perfil de la Serafina i la societat que
l’envolta, que ràpidament copsem.
Tampoc hi ajuda l’espai escènic de

Marta Ossó i Clara Segura són filla i mare amb una
relació tensa per culpa de la mort del pare. MAY ZIRCUS / TNC

Max Glaenzel, una casa americana
de fusta plantada al mig de l’enor-
me escenari buit de la Sala Gran que
escauria molt al Romea però que al
TNC juga en contra de la intimitat
del text, de la seva naturalesa rea-
lista, i fa que les paraules volin per
l’espai. Es trenca l’atmosfera, per
més que Subirós faci servir episòdi-
cament la caixa de l’escenari amb
habilitat i un bon disseny de llums.
Sobta també l’espai sonor. No per-
què els cors no siguin agraïts, sinó
perquè les cançons responen a rit-
mes ètnics allunyats de l’espai
mental on l’obra ens vol situar.

La interpretació és, en general,
correcta però un xic estereotipada.
No hi ha grans papers de pes, però
ni Oriol Genís, sempre encertat, va
més enllà d’una interpretació epi-
dèrmica. Bruno Oro fa el que millor
sap fer: és qui porta l’obra cap a la
comèdia en el segon acte. No sé si la
Serafina se’l creu. Jo no. Per això la
figura de Clara Segura creix encara
més. L’actriu condueix la funció
amb matisos de dicció, de gestuali-
tat i de mirades, i és qui manté el fil
del relat viu. Per ella, ja val la pena
acostar-se al Teatre Nacional.e

Catarsi
La revolta
que apareix a
‘Fum’ també
es desferma
en la vida dels
personatges


