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ROBERT RAMOS

Marta Calvó (a l’esquerra) és una correcta ‘Maria Rosa’

T E A T R E

‘Maria Rosa’

La darrera llosa
del mausoleu

Guimerà
Juan Carlos Olivares

‘Maria Rosa’, d’Àngel Guimerà. Direcció: Àngel Alonso.
Escenografia: Isidre Prunés. Il·luminació: Ignasi
Camprodon. Vestuari: Montse Amenós. Intèrprets:

Marta Calvó, Maife Gil, Lluís Soler, Artur Trias, Fèlix
Pons, Pep Torrents, Joan Cusó, Alfons Guirao, Genís
Hernández, Montserrat Masó, Marc Homs. Sala Gran,

TNC, 25 de març.

Amb Maria Rosa el TNC cul-
mina l’obligada trilogia de
Guimerà. Missió acomplerta.
Van treure l’autor de la seva
tomba de voluntariosos mun-
tatges privats per construir-li
un grandiloqüent mausoleu
oficial. Arquitectura teatral sò-
lida, però sense glòria artística.
Convencionals lloses de granit
il·lustrades per a Terra baixa, La
filla del mar i Maria Rosa.

Àngel Alonso ha estat l’artesà
picapedrer elegit per a aquesta
última. Com els seus anteces-
sors, tampoc ell ha sabut il·lu-
minar el text amb una lectura
contemporània. Com els altres
s’ha limitat a posar ordre i me-
sura interpretativa en una pro-
ducció exultant de mitjans i
recursos. Ha exercit d’eficient
gestor d’un repartiment quali-
ficat i una generosa posada en
escena.

Però aquest projecte de mo-
mificació noucentista del TNC
perd amb la direcció d’Alonso
el seu aval de simulacre reno-
vador. La pell elaborada per
Montse Amenós o Isidre Prunés
segueix sent brillant, però ex-
hibeix el seu buit decoratiu.
L’ossada dramàtica elaborada
per Alonso sembla sòlida, però
la seva superficial direcció
(centrada en l’anècdota i en les
facetes més elementals dels
personatges) posa en evidència
el pitjor del text de Guimerà i
banalitza les seves excel·lències.

El vistós, texturat i colorista
vestuari és tan anacrònic en
uns peons caminers com l’estil
zíngar de la Terra baixa de Leni
Riefenstahl. L’estratificat deco-
rat s’esforça més a solucionar el
problema de la boca de l’escenari
del TNC que a crear un paisatge
físic o psíquic del melodrama
sexual de Guimerà.

Entre aquestes incongruèn-
cies visuals busca el seu espai la
superficial direcció d’actors
d’Alonso. Una mínima drama-
túrgia hauria potenciat i con-
duït el personatge de Gepa, el
callat coneixedor de la tràgica
veritat que s’amaga en aquest
drama; hauria endurit el ca-
ràcter de la Tomasa i el seu in-
dòmit sentit social; i hauria
modulat les seqüències de la
parella protagonista i la seva
creixent tensió sexual fins a
l’acte de violència final. Potser
hauria estat més fàcil si s’ha-
gués escollit un altre actor per
al paper de Marçal. La qualitat
de Lluís Soler està àmpliament
provada, però en aquest cas és
un clar error de repartiment.

Per comprendre el dolorós
conflicte de Maria Rosa (correc-
ta Marta Calvó) es necessita un
actor amb l’edat i el carisma fí-
sic necessari per competir amb
el record mitificat d’Andreu, el
seu rival i la seva víctima. Una
aparició hipnòticament anor-
readora, subjugant, pertorba-
dora per a la psique i les hor-
mones de Maria Rosa. Una pre-
sència dominant que Soler no
aporta –una mica encallat en
un perfil de dolent de pel·lícula
muda– i que deixa en entredit
tots els dilemes que l’autor
planteja a l’obra.


