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ImmensaSerafina
CRÍT ICA DE TEATRE

Martí Maymó, membre del grup Manel, recollint ahir el guardó

La rosa tatuada

Autor: Tennessee Williams
Traducció i direcció: Carlota
Subirós
Lloc i data: Teatre Nacional de
Catalunya (12/XII/2013)

JOAN-ANTON BENACH

L’imponent escenari del Nacio-
nal ha estat volgudament desa-
profitat. En efecte, per l’escena
principal del TNC corren a cel
obert, les criatures, simbòliques
o no, que incideixen d’alguna
manera en la vida de Serafina,
modista modesta, amb perdó, la
protagonista de La rosa tatuada
de Tennessee Williams. Hi ha
entre aquest personal la canalla
del barri de la qual l’espectador
només sentirà les corredisses; la
cabra (dibuixada) com a al·lusió
a la probable celebració dionisía-
ca; la bruixa que vigila que es
compleixin les dissorts i ale-
gries de Serafina; la rossa Este-
lle Hohengarten amb qui s’allità
el marit de la modista; el cape-
llà; les dones que xafardegen,
canten i xerren en sicilià recor-

dant que la història transcorre
en un nucli d’immigració italia-
na, prop de Nova Orleans.
Tota aquesta gent surt de la

fosca que rodeja l’acció central,
i ha de caminar un tros relativa-
ment llarg fins arribar a la case-
ta de Serafina, una capsa llumi-
nosa i palpitant al mig del gran
espai. El diminutiu el dicta l’es-
cenografia de Max Glaenzel,
plasmació de la idea de la traduc-
tora del text i directora de l’es-
pectacle, Carlota Subirós: “La ca-
sa com un niu, la casa com un
centre de vida que gira sense pa-
rar”. El niu giratori és la manera
que ha trobat Subirós per allu-
nyar simbòlicament i físicament
una obra escrita fa 63 anys, la
qual, si se situava davant de tot,
en un avançat primer pla i ocu-
pant l’ample total de l’enorme
boca escènica, amb un passadís
frontal estret per a les situacions
exteriors, probablement no hau-
ria pogut ocultar les esquerdes
del temps. La miniaturització
del drama, que atorga a la repre-
sentació un valor documental
afegit, és una opció ben racional
i oportuna de la directora.
La passió que viu Serafina

quan trenca la seva devota viu-
detat és tan autèntica com les
que ha suscitat tres anys abans
Stanley Kowalsky i la que senti-
rà quatre anys després la gata
Maggie davant la libido somorta
del marit. O sigui, enmig d’Un
tramvia anomenat desig i de La
gata sobre la teulada de zinc, La
rosa tatuada havia d’enregistrar
una mateixa impetuositat sexu-
al, aquest cop amb unes certes
ressonàncies lorquianes, segons
volia el mateix Williams.
Als ulls d’avui, però, sembla

que malgrat el que l’autor diu
que vol transmetre, l’obra esde-
vémés expositiva que apassiona-
da, menys torturada que la pre-
cedent i la següent. Per això,
penso, Subirós ha volgut aug-
mentar la temperatura inven-
tant una al·legoria incandescent
i embogida, amb la casa giravol-
tant i roses vermelles geganti-
nes omplint-ne les parets quan
Serafina (la immensa Clara Se-
gura) i l’Alvaro (un Bruno Oro
unamica pinxo) es lliuren al pri-
mer fornici de la viuda, un cop
desencantada del seu difunt. Cal
destacar la bona direcció dels 12
intèrprets, presidits, esclar, pel
personatge de Serafina, a qui li
haurien de caure al damunt tots
els Max d’aquest món. Millor,
Clara Segura, no ho pot fer.c

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Ambmitja hora de retard va co-
mençar ahir a la nit l’onzena edi-
ció dels premis de la Indústria
Musical del Directe, que atorga
l’associació dels mànagers i re-
presentants de Catalunya, i que
es va tornar a centrar en la pro-
blemàtica i en els protagonistes
d’un capítol fonamental del
món cultural català.
El reobert teatre Principal va

acollir l’acte-festa, on un dels
protagonistes va ser Jordi Grata-
cós, president d’ARC, que va dir
coses interessants: “Facturem
80 milions d’euros a l’any però
la contractació de grups ha bai-
xat un 30 per cent, i bona part
del nostre públic és jove i per

tant a l’atur. La música té tant o
més pes específic que les altres
disciplines escèniques”. Des-
prés d’aquesta introducció om-
brívola, va acabar amb un recor-
datori necessari (“la música no
és un luxe”) i un desig compar-
tit: “Visca la música i la indús-
tria del directe!”,
El lliurament de guardons va

començar amb el del millor es-
pai musical, que va recaure en
l’Slavia de Lleida. A continuació
es van anar revelant tretze mis-
teris més: sala Apolo, Auditori
de Girona, Festes de Santa Te-
cla (Tarragona), Festival del
Mil·lenni, PepeMonasterio (a la
trajectòria professional), La
Principal de La Bisbal, Abbey
Road, 9Son (a l’artista revelació,
concedit per La Vanguardia),

Sputnik (programa musical),
Txarango, Bongo Botrako, Els
Catarres i Manel.
A més de qüestions d’equili-

bri i equidistància de tota mena
(Manel comamillor gira per tea-
tres i auditoris, el mateix que va
recaure fa dotze mesos en Els
Amics de les Arts), va brillar el
reconeixement a Bongo Botra-
ko i a Txarango, dues bandes
allunyades nítidament del pop
en auge o del neofolk tan practi-
cat en aquestes latituds.
Hi va haver actuacions com

la d’Els Catarres (que van ver-
sionar a la sevamanera elQual-
sevol nit pot sortir el sol, de Si-
sa) o la d’un dream team de
músics laietans, que van re-
cordar Gato Pérez i altres desa-
pareguts.c
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Passeig romàntic amb cotxe
per a dues persones amb sopar
Passa tres hores plenes de moments romàntics en companyia
de qui tu vulguis

Avda. de les Corts Catalanes, 7 Sant Cugat del Vallès
www.cars-experience.com/

Cars Experience
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Regala relax: tria el teu
massatge o ritual
Tria entre un massatge de 30 o 50 minuts realizat per
professionals terapeutes o un princess day relax

C/ Valencia, 317 Principal 2º Barcelona
www.centreset.com

Centre Set

AQUEST CUPÓ INCLOU

Passeig romàntic per a 2 persones en un preciós i ãamant

Jaguar MK II

Degustació de cerveses artesanes

Menú de temporada per a dues persones al Restaurant Xarlot

AQUEST CUPÓ INCLOU

Massatge a triar de 30 minuts

Ideal per regalar aquest Nadal

Realitzat per terapeutes professionals

Manel, l’Apolo ielFestival
delMil·lenni,guardonats
Els premis ARC homenatgen lamúsica en directe


