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La GaLeria

En l’obra de Mercè Rodoreda, l’amor 
gairebé sempre va associat al pati-

ment, al dolor o a la mort. Com si només 
pogués estimar-se així. Com si el goig anés 
de bracet del sofriment. Un dels seus per-
sonatges més entranyables, la Colometa, 
rememora a La plaça del Diamant com 
Quimet li feia veure les estrelles les tardes 
plujoses de diumenge. La Teresa de Mirall 
trencat viu envoltada de records d’amor i 
de secrets íntims. La majoria de les histò-
ries amoroses de les seves novel·les s’abo-
quen a la caducitat o al fracàs.

La senyora Florentina i el seu amor 
Homer, dirigida per Sergi Belbel 
(TNC), conté, condensades, les dèri-
es i les constants de l’obra rodoredi-
ana. Florentina (Mercè Sampietro), 
professora de música establerta a Sant 
Gervasi, viu des de jove amistançada 
amb un botiguer de ciris i estampe-
tes de Barcelona. El suport emocional 
d’un cor de veïnes i amigues activíssi-
mes, Zoila (Carme Callol), Júlia (Teresa 
Urroz) i Perpètua (Margarida Mingui-
llón), i especialment de la nova mi-

nyona, la papissota i lúcida Zerafina 
(Elisabet Casanovas), li permetrà su-
perar la fal·làcia de l’amor. 

El ritme de l’obra, pautat per les en-
trades i sortides dels personatges, decau 
a estones considerablement i no fa jus-
tícia a un dels aspectes fonamentals de 
la poètica que l’inspira: el pas del temps 
i, per extensió, la nostàlgia del paradís 
perdut. En canvi, la interpretació de les 
escenes corals més esbojarrades −ben 
resoltes per les actrius− treu molta pun-
ta de l’humor rodoredià. S’hi evoca uns 
anys, la dècada dels vint, en què les do-
nes començaven a veure’s les orelles 
i a reivindicar el dret a decidir pel seu 
compte.

El muntatge de Belbel porta l’acció 
al primer pla de l’immens escenari de 
la Sala Gran i guarneix l’espai –un saló 
burgès– amb coloraines fascinants per 
bocabadar el públic més cofoi del TNC. 
Amb la mateixa intenció d’agradar, ac-
centua el costat més intranscendent, 
melodramàtic, costumista i risible de la 
comèdia agredolça de Rodoreda. La iro-
nia provocativa i la paròdia d’actituds i 
comportaments burgesos −i dels gèneres 
sentimentals− queden sepultades per 
una lectura massa complaent i efectis-
ta. Això sí, bona part del públic exclama 
−en pujar el teló− un “oooh!” admiratiu i 
marxa satisfet d’una vetllada tan distre-
ta. Missió acomplerta?

Breus

■  Revolució 
dels gèneres a la 
Beckett
A partir del proper 16 de 
març, la Sala Beckett 
oferirà el cicle La revolució dels 
gèneres. La construcció d’este-
reotips en la ficció. Amb aquest 
conjunt d’espectacles, tallers i 
xerrades, es vol promoure un 

context obert 
de reflexió i de-
bat que posi 
en evidència 
els esquemes i 

models culturals d’un món emi-
nentment masculí i patriarcal. “El 
feminisme i l’emancipació mascu-
lina” serà la primera de les quatre 
temàtiques –una per cada setma-

na– al voltant de les quals girarà 
aquest cicle.

■  Teatre Micalet acull 
‘El minuto del payaso’
Els dies 11 i 12 de març, el Tea-
tre Micalet rebrà la companyia 
Teatro El Zurdo per representar 
El minuto del payaso, una obra 
que conta la història del pallas-

so Amaro Junior, que interpre-
ta Luis Bermejo. Escrita per José 
Ramón Fernández i dirigida per 
Fernando Soto, aquesta represen-
tació escenifica el moment previ 
a l’eixida d’una actuació. En la so-
ledat d’aquesta espera, Amaro Ju-
nior repassa i evoca moments del 
seu passat, com els seus inicis o la 
relació amb el seu pare.

teatre FRANCESC FOGUET I BOREU
Francesc.Foguet@uab.cat

Rodoreda guarnida de coloraines
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