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MUNICIPIS
Nova llei i cap a un nou finançament.

Fòrum de clarobscursFòrum de clarobscurs
La transformació urbanística de l’àrea del Besòs, llegat del Fòrum de les
Cultures, que Barcelona celebrava amb ampul·lositat ara fa deu anys
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La hipocresia d’una socie-
tat que premia aquell ho-
me que té amants però
que el castiga si abandona
la seva dona i els fills. La fa-
mília i el patrimoni perme-
ten les lleugereses amatò-
ries però no està ben vist
que l’amor domini sobre
l’ordre establert. La dama
de les Camèlies que diri-
geix Herman Bonnín, ha
rescatat les pulsions de la
novel·la de la qual poste-
riorment es transforma-
ria en una versió més
amable a l’escena.

El muntatge es podrà
veure fins a l’1 de juny a La
Seca i té amb un ambiciós
repartiment d’onze actors,
liderats per Nausicaa Bon-
nín (que interpreta el pa-
per de la cortesana Marie
Duplessis) i Albert Prat
(que és el jove burgès que
s’enamora perdudament
d’ella). El completen Joan
Sureda, Toni Lluís Reyes,
Òscar intente, Laia de Men-
doza, Montse Guallar, Pep
Jové, Joan Anguera, Anna
Gonzalvo i Aïda Oset.

L’obra d’Alexandre Du-
mas fill té molt d’autobio-
gràfica. Per això en l’origi-
nal del 1848 hi havia molta
ràbia, amb “una gran forta-
lesa de personatges”, co-
menta la dramaturga Sabi-
ne Dufrenoy, que amb An-
na soler Horta ha fet la tra-
ducció del text. La denún-

cia tan explícita de la doble
moral parisenca va provo-
car que la novel·la fos un
fracàs literari. Només qua-
tre anys més tard, necessi-
tat d’un èxit per fer-se va-
ler davant del talent pa-
tern, transforma la histò-
ria en un teatre de bule-
vard de l’època, “descafe-

ïnada”, en què hi entren
nous personatges apa-
rentment bones persones.
El cim de “l’edulcoració ar-
ribarà amb La traviata”
de Verdi, diu Dufrenoy...

En la versió de La Seca
no s’ha eliminat cap ele-
ment d’escenografia. L’ac-
ció transcorre en una co-

reografia contínua (a càr-
rec de Leo Castro) i amb el
suport d’un audiovisual
que situa temporalment el
quadre. La il·luminació re-
força l’ambient i el to de
l’escena, alhora que es
confabula amb la llum de
cada estació de l’any. El
vestuari glamurós femení
l’ha dissenyat Maria Roch,
que té una botiga veïna a
La Seca, i és que la peça,
tot i que no pretén traslla-
dar-se a l’actualitat, sí que
navega en una certa atem-
poralitat. Nausicaa Bon-
nín ho remata: “L’elegàn-
cia no entén d’èpoques i
les emocions són atempo-
rals.” La història d’amor,
efectivament, és contem-
porània, tot i que altres
elements secundaris sí
que és discutible que si-
guin vàlids avui, diu Prat.

El director, que l’any
passat va reivindicar el va-
lor del vodevil amb La me-
va Ismènia, d’Eugène La-
biche, ara ataca una peça
de bulevard però que l’han
despullada per deixar-la
en “l’essencial”, que es pot
entendre perfectament
des de la mirada d’avui. ■

Herman i Nausicaa Bonnín presenten ‘La dama de les Camèlies’ a La Seca, tot
eliminant la mirada conciliadora de l’obra i aprofundint en la seva doble moral

Glamur i baixesa
Jordi Bordes
BARCELONA

Nausicaa Bonnín és la ‘femme fatale’ que comprovarà que la societat no permet amors veritables ■ KIKU PIÑOL

Onze actors
ataquen una
acció sense
escenografia i
amb una cabdal
coreografia


