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MEMÒRIES D'ESTRENA

La passió de 'Maria Rosa' 

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Desig i remordiment centren la història d'amor que explica Àngel Guimerà (1845-1924) a Maria Rosa,
una de les cúspides del seu teatre. L'obra torna a l'escenari de la mà d'Àngel Alonso, en una producció
del Teatre Nacional de Catalunya. Així, aquest teatre públic tanca la revisió de la gran trilogia tràgica del
dramaturg, de qui ja va presentar Terra baixa i La filla del mar. Una revisió obligada en un teatre
d'aquestes característiques.
Les últimes representacions a Barcelona d'aquesta imponent tragèdia amb forts aires de romanticisme
daten del 1997 i el 1983, respectivament. John Strasberg la va muntar al Teatre Condal aquest últim
any, amb Julieta Serrano en el personatge principal i Montserrat Carulla i Mario Gas en el
repartiment. El director americà es va enfrontar al drama passional i rural català des del realisme, amb
referències a O'Neill i Tennessee Williams. Va ser una nit de grans interpretacions rebudes amb fortes
ovacions.
L'actriu Rosa Novell va debutar el 1997 en la direcció amb Maria Rosa, un muntatge que va servir per
posar en marxa la nova etapa del llegendari Teatre Principal de la Rambla. Novell va salvar els perills
d'un text amb un final banyat en sang, que fàcilment es pot decantar en un melodrama desaforat. La
directora va comptar amb Rosa Renom per protagonitzar l'obra i es va recolzar en el bon treball de Pep
Tosar, Anna Güell i Mingo Ràfols. Benet i Jornet va firmar la versió de l'obra.
Maria Rosa va viure la seva primera estrena el 24 de novembre de 1894 (Teatre Novetats), dirigida pel
mític Enric Borràs; aquella mateixa nit l'actriu María Guerrero la va escenificar a Madrid (Teatro
Español), traduïda al castellà per José Echegaray. L'obra ha estat traduïda a l'anglès, el francès, l'italià,
l'alemany i el portuguès. Maria Rosa encarna en totes les versions una dualitat: la fidelitat a la convenció
i l'atracció sexual.
Aquesta obra de Guimerà, amb una destacada trajectòria internacional, també ha estat portada al cine.
L'última vegada va ser el 1964, dirigida per Armando Moreno, amb Núria Espert en el turmentat
personatge. Fructuós Gelabert, el 1908; Cecil B. de Mille, el 1915, i Florián Rey, el 1943, també la
van portar a la gran pantalla.
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