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LA CRÍTICA DE LA SETMANA

PER RAMON OLIVER

LA ROSA TATUADA★★★
No sé si es tracta d’una pura coincidència o d’uname-
tàfora dels temps d’austeritat que ens toca viure, però
el cert és que, des que Xavier Albertí va assumir la di-
recció del TNC, la Sala Gran del teatre se’ns presenta
més despullada quemai. Així va passar amb la inau-
gural Taxi al TNC!, així es va repetir amb La capitana
i així ens lamostra també Carlota Subirós en aquest
arriscat i potentmuntatge. La Serafina, la protago-
nista de la història encarnada aquí –i maimillor dit;
la carnalitat llatina del personatge, la seva forma de
fer-ho passar tot pel cos, és un dels trets essencials del
personatge– per una prodigiosa Clara Segura, fa tres
anys que està tancada a casa, com qui es tanca dins
una closca. I Subirós converteix aquesta casa en l’únic
element escenogràfic del seu espectacle; unamena
d’illa giratòria (una idea, aquesta, la de la casa que
gira sobre ellamateixa, que també va ser utilitzada,
per cert, al muntatge de l’obra dirigit per Nicholas
Hytner al National de Londres l’any 2007) envoltada
per la foscor i el buit de la immensa sala.
Entenc que, vista amassa distància de l’escenari
(aquí s’imposa demanar les primeres files), l’opció de
Subirós pot resultar unamicamassa freda i distant.
Però vista a la distància adient es presenta com una
formamolt notable d’introduir-nos en una obra
que –d’altra banda, com tot el fabulós teatre deWi-
lliams–, malgrat les aparences, té poc a veure amb
el teatre naturalista de tall realista que imperava als
escenaris nord-americans cap allà als anys 50. Amb
Williams, el realisme és sempre un punt de partida
aparent que li serveix tot seguit per endinsar-se en la
dimensió turmentada dels seus personatges, en els
seus inferns interiors i el seu subconscient, per a la

qual cosa fa servir constantment l’excés, la metàfora,
el rerefons oníric i el simbolisme. Un simbolisme del
qual Subirós s’apropia tambémolt encertadament.
Serveixin com a exemple les grans projeccions de ro-
ses i més roses –amb un disseny, per cert, molt sem-
blant al que sortia a la portada de l’edició original del
text– sobre la casa de la Serafina; cal recordar aquí
que, per aWilliams, la rosa simbolitzava lamasculi-
nitat, i una rosa tatuada era una representació del
penis. No és estrany que Subirós hagi volgut afegir
la sensacional “Sexual Healing” deMarvin Gaye a
l’abundant apartat musical del muntatge.
En canvi, i encara que la temperatura sexual continuï
tan pels núvols com és habitual en els seus textos,
Williams va voler rebaixar aquest cop unamica la
temperatura tràgica. Aquesta obra potser imperfec-
ta (el dibuix de la parella jove, la presència constant
de la cabra simbòlica, la visió unamica tòpica de la
comunitat italiana…) però igualmentmagistral ha
arribat a ser qualificada en algunmoment com “un
Lorca amb acudits”. Que el personatge ben defensat
per Bruno Oro (la química entre ell i l’extraordinària
Clara resulta evident) desperti rialles no és, doncs,
precisament cap error de direcció: rialles era també
el que despertava Eli Wallach a l’estrena a Broadway.
L’equilibri entre la pulsió dramàtica i l’humor resulta
en aquest sentit un altre dels encerts de l’espectacle
de Subirós. Teatre Nacional de Catalunya.

CENDRILLON★★★★
Ara ja ho sabemamb tota seguretat: les fades pa-
drines no solament existeixen, sinó que, quan tenen
la veu i l’elegància amb què se’ns presenta Annick
Massis almeravellós espectacle que acaba d’estre-

nar el Liceu, són capaces de deixar encisat tot el pú-
blic d’un gran teatre. El director Laurent Pelly es pot
sentir orgullós: amb els temps que corren, no resulta
gens fàcil que algú intenti fer-te creure en lamàgia
dels contes com si encara fossis una criatura. Però
només caliamirar les cares de felicitat dels especta-
dors al finalitzar la representació la nit de l’estrena
per comprovar que Pelly i el seu extraordinari repar-
timent són autèntiques fades padrines escèniques
capaces de fer-te creure en el prodigi, i de fer-te creure
fins i tot allò de “I van ser feliços i vanmenjar anis-
sos”. Té tota la raó delmón, l’encara director artístic
del Liceu, JoanMatabosch, quan afirma que pocs
cops pot estarmés justificat anar a l’òpera en família
com en aquest cas: si busqueu el gran espectacle na-
dalenc capaç d’embadalir en lamateixamesura grans
i petits i arribar inclús a vèncer les resistències dels
membresmés cínics del clan, aquí el teniu.
Pelly troba en la Ventafocs de l’esplèndida Joyce di
Donato –les seves qualitats interpretatives enlluernen
ara encaramés que quan va interpretar el mateix
personatge en la versió del conte ambmúsica de

Rossini– la princesa amb qui qualsevol príncep amb
dos dits de front voldria compartir el seu tron. I en la
també excel·lent Alice Coote, el príncep sensible i ena-
morat que qualsevol princesa veuria comun veritable
príncep blau. D’altra banda, resulta difícil trobar una
madrastramésmadrastra que la creada per una Ewa
Podles tan brillant com temible: no és estrany que a
tothom li tremolin les cames davant una tan grotesca
maldat. Per cert, Pelly introdueix el personatge projec-
tant la seva ombra amenaçadora abans que entri a
escena. Un recurs, aquest, el de l’ombramalvada de
lamaldat, molt similar al que feia servir a Els contes
d’Hoffman; qui recordi aquell altremuntatgememo-
rable podrà comprovar de quinamanera un gran cre-
ador es pot servir de trets estilístics similars per arribar
a crearmons visuals i emocionals del tot antagònics.
Heu sentit a parlar d’aquell roig Minnelli que el
gran director de cinema utilitzava per assenyalar
les barreres psicològiques que separen el món de
la realitat del món de la fantasia i el desig? Doncs
a partir d’ara, potser caldrà parlar d’un “roig Pelly”,
veient la manera com el director utilitza aquest cro-
matisme per delimitar dos universos del tot oposats.
Capaç de convertir un terrat ple de xemeneies en
un espai oníric senzillament insuperable, Pelly
té ell mateix ocasió dematerialitzar un somni,
donar forma visual al conte que li explicava de
petit la seva àvia. Però des de la mirada adulta
que no deixa escapar tampoc la força dels moments
de melangia continguts a la magnífica partitura de
Massenet: aquí tenim com amostra el preciós duet
entre la Ventafocs i el seu nomenys tiranitzat papà.
Però no ens posem tristos, que la fada no corre
gaire lluny! Gran Teatre del Liceu.
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