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Teatre Coordina  

Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Amb el suport de Codorníu

01. 
L’ORFE DEL CLAN DELS 

ZHAO

Sortirà aviat de la cartellera i amb 
la perspectiva de les setmanes, 
creiem que estem davant de 
l’obra de la temporada. Un conte 
xinès dirigit per Broggi que ens fa 
recordar El petit Eiolf d’Ibsen.  

 Teatre Romea. De dt. a dg.

02. 
ELS FERÉSTECS

El gran èxit de la temporada 
passada torna a la cartellera amb 
el giratori que es va espatllar 
aleshores. Un deliri de Goldoni 
signat per Lluís Pasqual.  Teatre 
Lliure: Montjuïc. De dc. a dg.

03. 
LA POLS

Si el que voleu és teatre de text, 
bon teatre, la vostra obra és la de 
Llàtzer Garcia. Steinbeck en un 
teatre.  Sala Flyhard. De dj. a dl.

04. 
GUST DE CENDRA

I si encara volen més text, 
apostin per aquest Clua. Una 
gran història ambientada a Israel 
que va triomfar als EUA.  Sala 
Muntaner. De dc. a dg.

05. 
LO TUYO Y LO MÍO

És una de les obres revelació de la 
temporada, aquest petit musical 
de Joan Maria Segura que és 
com un bon xut de pop.  Club 
Capitol. De dj. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

La Marguerite és una dona 

“valenta, que decideix viure la 

seva vida, que és conseqüent 

amb les seves decisions, molt 

forta i alhora vulnerable a nivell 

físic”. A La Seca, la Marguerite 

és Nausicaa Bonnín, una actriu 

amb caràcter que amb 29 anys 

s’enfronta al personatge més 

gran que ha fet mai. Un mite de 

la literatura creat per Alexandre 

Dumas fill, que s’estrena a La 

Seca de la mà del seu pare, 

Hermann Bonnín, i que l’última 

vegada que es va fer a 

Barcelona va tenir la cara de ni 

més ni menys que de Margarida 

Xirgu. Poca broma, doncs.

No cal dir que la professió de 

Marguerite és la de prostituta. 

O, millor dit, de puta de luxe. 

Bonnín diu que més aviat seria, 

en llenguatge actual, una 

“escort”. Una dona 

d’extracció humil que, 

per ser lliure en el París de 

mitjans segle XIX, decideix 

dedicar-se a l’ofici més vell. Per 

donar-li cos, l’actriu catalana va 

fer una petita investigació a 

través d’una conversa amb dues 

escorts. “Molt del que em deien 

ressonava en el text, com la 

impossibilitat d’enamorar-se”, 

assegura.

El repte de Bonnín és, però, 

emocional. “El viatge que fa és 

el que em fa més por de tot, 

perquè en cada escena puja tres 

pisos”, avisa. Ella ha intentat 

fugir dels estereotips a l’hora de 

construir el personatge mentre 

mirava de no allunyar massa 

Marguerite d’ella mateixa. 

“L’espectador ha d’empatitzar 

amb tu”, diu. L’entorn, afegeix, 

construeix la resta del 

personatge. Persones que en 

començar l’obra són al seu 

costat perquè és guapa i rica.

Per executar aquest salt, 

l’actriu té al costat el seu pare, 

amb qui ha treballat moltes 

vegades, i Montse Guallar, amb 

qui va compartir escena fa anys 

a El llibertí i de la qual és gairebé 

una neboda. “Em fascina 

escoltar-los i d’ells he après la 

necessitat de la tortura i la 

búsqueda del joc”. Voilà!

La dama de les camèlies 

estarà en cartell a La Seca fins 

a l’1 de juny.

El gran salt de Marguerite
Nausicaa Bonnín és ‘La dama de les camèlies’ i protagonista de 
la novel·la de Dumas que arriba a La Seca. Per Andreu Gomila

Dels actors 
grans he après 
la necessitat 
de la tortura i la 
búsqueda del joc
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