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Teatre Nacional 
Fins al 2 de febrer
 
Clara Segura és una actriu tan 
extraordinària que brilla fins i 
tot en un projecte amb ombres 
com La rosa tatuada que 
protagonitza al TNC, dirigida 
per Carlota Subirós. Irradia 
sinceritat, lliurament, felicitat 
pel que fa. Una intèrpret natural 
que intueix l’expressivitat del 
seu cos i modula les seves 
emocions amb l’oblit de qui 
respira. Simplement fa, i tots 
ens ho creiem quan crida, 
xiuxiueja, mira, acaricia, 
esgarrapa, suplica, exigeix  , 
plora, recorda. En el gran gest 
que omple l’immens escenari de 
la Sala Gran o al petit que 
t’obliga a observar-la amb un 
zoom virtual. Passió. És el 
mínim que demana Serafina 
Delle Rose, el personatge 
espiritualment sexual que 
Tennessee Williams va escriure 
per a Anna Magnani.

Gairebé tota la resta se situa 
en el terreny del que és 
discutible, de l’imperfecte, 
també el text i l’esforçat treball 
de Bruno Oro (Alvaro 
Mangiacavallo, el protagonista 
masculí). Encara que Subirós 
hagi creat un bell marc 

simbòlic- musical –Sicília, 
criolls i R&B–, falla 
materialitzar les fortes 
contradiccions que va introduir 
l’autor, incapaç de decidir si la 
seva obra era més tragèdia que 
comèdia o viceversa. Caldria 
percebre tot allò grotesc que 
batega en aquesta tensió. 
Costumisme màgic, com 
aquesta difusa localització 
d’una comunitat italiana al sud 
dels EUA. Sense els secundaris 
que aporten unes mínimes 
coordenades americanes, 
l’oració vital de Serafina podria 
situar-se en qualsevol lloc on la 
terra, el cel i els sentits dicten la 
seva llei. –Juan Carlos Olivares

Teatre Akadèmia 
Fins al 12 de gener
 
El teatre Akadèmia ha fitxat al 
britànic Dugald Bruce-Lockhart, 
actor de la famosa companyia 
Propeller, assídua del festival 
Temporada Alta, per aixecar una 
producció de Romeu i Julieta  
amb resultats francament 
engrescadors, tot i no comptar 
amb noms gaire coneguts en el 
repartiment. Una operació digna 
d’elogi pel que aporta al nostre 
teatre i perquè demostra que la 
direcció amb Shakespeare és 
fonamental. Bruce-Lockhart ha 
imaginat una posada en escena 
senzilla i dinàmica amb pocs 
elements, però amb un sentit del 
ritme escènic i un control de la 
paraula exquisit. La funció té 

l’aire dels Propeller i aixó ja és 
una garantia. El director defuig 
qualsevol romanticisme per 
explicar-nos la tragèdia posant 
l’accent en la passió ingènua, 
inconscient de dos adolescents 
genuïns, amb un trenat de les 
escenes brillant en un únic espai 
escènic que aprofita totes les 
possibilitats del teatre. 

L’escena del balcó del primer 
acte resulta magnifica i Sílvia 
Forns (Julieta) i Guillem Motos 
(Romeu) broden els seus papers. 
Molt be també Òscar Bosch com 
a Fra Llorenç, Toni Mas en un 
Mercutio d’extrema vitalitat  i 
Helena Font amb un Dida molt 
casolana, molt directa. La virtut 
de la funció és convidar-nos al joc 
del teatre i conduir-nos per la 
història de manera entretinguda 
i lúdica. Un bon Shakespeare que 
cal anar a veure. –S.F.

La rosa tatuada

Romeu i Julieta

Sort de Clara Segura! 

Teatre Lliure: Gràcia  
Fins al 4 de gener

 
Després de la meravellosa 
immersió en el món de Federico 
Fellini amb 28 i mig, Oriol Broggi 
s’ha capbussat en el de l’escriptor 
Juan Marsé de la mà del 
dramaturg Pau Miró, recentment 
premiat a Itàlia per la seva obra 
Els jugadors,  tot creant un retrat 
mental i físic de la Barcelona de 
postguerra amb fragments de 
part l’obra de Marsé (Caligrafia 
de sueños, Si te dicen que caí, Un 
día volveré, Rabos de lagartija i El 
embrujo de Shangai) i al so d’una  
orquestrina que lidera la veu de 
Jaume Sisa que barreja temes 

propis, fins i tot galàctics, amb  
repertori clàssic de revetlla.

Adiós a la infancia té a veure 
amb aquell 28 i mig en la manera 
de treballa Broggi, d’aixecar 
l’espectacle a partir de materials 
diversos, però res mes. Si 28 i mig 
es nodria d’allò iconogràfic, de la 
imatge i la imaginació, Adiós a la 
infancia està ancorat en una 
realitat concreta i uns textos 
d’arrel molt literària embolcallat 
amb una textura de colors 

esmorteïts, de teles gastades, de 
memòria empolsinada.

Un espectacle íntimament 
emotiu protagonitzat per 
personatges maleïts, pels 
perdedors i a on, evidentment, es 
concreten les temàtiques de 
l’autor entrelligades per Miró 
com una aventura teatral. Un 
aventi que comença a la sala de 
festes de la cooperativa La 
Lleialtat en un ball on els 
espectadors poden barrejar-se 
amb alguns personatges. I quan 
l’orquestrina calla, surten els 
fantasmes del Rino, el Mariner, El 
capità, l’Aurora. El treball de 
Miró és molt meritori i encertat, 
tot i que aquells que tenen a la 
memòria Marsé trobaran  
algunes llicències en el collage 
textual. En tot cas, el que xerrica 
una mica són certes descripcions 
innecessàries que resten 
teatralitat al conjunt d’històries.

Broggi demostra una mà 
segura i precisa en la delicada i 
pulcra posada en escena i, 
sobretot, en les transicions, 
modèlicament treballades amb 
les cançons, i amb la direcció 
d’actors. Tots ells prou creïbles, 
tot i que destaqui Xicu Masó. 
Encara que no tots en el mateix 
nivell. L’espectacle té moments 
realment emotius com el monòleg 
de la meuca en el qual Alicia 
Pérez puja el termòmetre 
dramàtic molt amunt, i molt 
nostàlgics com quan Sisa canta 
Història certa dels set cels....

Adiós a la infancia és un xou 
agredolç amb què és fàcil gaudir... 
sempre que tinguem les orelles 
molt obertes. –Santi Fondevila

Adiós a la infancia

Tendresa, nostàlgia, etc.

Broggi demostra 
una mà segura 
i precisa en la 
delicada posada 
en escena


