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‘Un tramvia anomenat 
desig’ amb una banyera
3Tarrasón munta el drama de Williams en versió minimalista

MARTA CERVERA 
BARCELONA

La companyia Les Antonietes s’en-
fronta a Un tramvia anomenat desig, 
un clàssic del segle XX. Després de 
versionar Txékhov amb Vània i Ib-
sen amb Stockmann, ara miren cap a 
l’Amèrica del Nord amb aquesta fa-
mosa obra de Tennessee Williams 
que versionen amb només quatre in-
tèrprets sense decorats. Una banye-
ra és gairebé l’únic element del mun-
tatge que a partir d’avui, fins al 21 de 
febrer, recala a la Sala Muntaner.
 Un tramvia anomenat desig va saltar 
a la fama amb l’adaptació cinemato-
gràfica del mateix autor en un film 
d’Elia Kazan protagonitzat per Vivi-
en Leigh i Marlon Brando. Malgrat 
que es va estrenar el 1951, el seu res-
sò encara perdura. «El nostre objec-
tiu és tornar a donar al personatge 
de Blanche Dubois la importància 
que té en el text original», destaca 
Oriol Tarrasón, director del muntat-
ge, que compagina la seva tasca a la 
companyia amb la seva actuació a la 
sèrie Seis hermanas.

ESPAI SIMBÒLIC / A Un tramvia anomenat 
desig, Annabel Castan interpreta 
Blanche i Mireia Illamola, la seva ger-
mana Stella. Pepo Blasco és Mitch, el 
marit de Blanche, i Jorge Albuerne, 
que prové del circ, debuta en el tea-
tre de text com a Stanley Kowalski. 
Ell és l’únic personatge que parla en 
castellà, la resta utilitza el català. «Va 
costar adaptar un text realista a un 
espai simbòlic», reconeix Tarrasón. 
L’afició de Blanche a banyar-se li va 
donar la clau per utilitzar la banyera 
com a element principal de la casa de 
Nova Orleans on transcorre l’obra.
 Allà hi viu una jove parella forma-
da per l’alegre Stella i el seu rude i vi-
olent Stanley. «Avui en diríem mal-
tractador, però Williams no el jutja, 
no és un autor moralista», apunta 

Tarrasón. La seva existència es veu-
rà alterada davant l’arribada de 
Blanche, una dona arrogant i amb 
un passat tempestuós. «Blanche ha 
patit molt. És una dona que es que-
da viuda i descobreix que el seu ma-
rit era homosexual. Només vol fugir 
de la realitat perquè no li agrada», 
diu Annabel Castan. 

 «Es tracta d’una dona necessi-
tada d’amor i comprensió que no-
més vol màgia», afegeix Tarrasón, 
el muntatge del qual posa l’accent 
en la inadaptació. «L’obra parla de 
la incapacitat que tenim en ocasi-
ons de comunicar-nos i també de la 
falta de tendresa existent en la nos-
tra societat». H
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33 Jorge Albuerne, Stanley Kowalski a l’obra, en una escena.
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