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'MARIA ROSA', duel de passions a la Catalunya rural 

L'obra és un fris humà que, tot i el pas del temps, atrau l'espectador

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECTOR: Ángel Alonso
TEATRE: Sala Gran (TNC)
DATA: 25 de març

No és fàcil portar a l'escenari del segle XXI una obra com Maria Rosa (1849), en què Àngel Gimerà va
dibuixar la gran heroïna tràgica del seu teatre. Un text escrit per l'autor de Terra baixa seguint les pautes
del romanticisme de l'època i centrat en el drama passional que viuen Maria Rosa (Marta Calvó) i
Marçal (Lluís Soler). Ángel Alonso ha anat fins al fons a l'hora d'utilitzar tots els ressorts possibles per
explicar la història des d'aquestes últimes coordenades i ha deixat en un segon pla les reivindicacions
socials que l'autor apuntava en el text.
Maria Rosa i Marçal viuen el seu desig passional en el marc de la construcció d'un tram de carretera a la
Catalunya rural d'aquells anys. Ho viuen envoltats d'una sèrie de personatges sense biografia, que
formen part d'un segment social obrer que malviu de feines puntuals. La història avança cap a un final
tràgic que es veu venir i està plena de situacions melodramàtiques, soliloquis, desitjos ocults i
venjances. Guimerà ofereix, no obstant, un fris humà que tot i el pas implacable del temps atrau
l'espectador.
Amb aquest material a les mans, Alonso ha donat un exemple de fidelitat a l'autor i de contenció
escènica. I ha deixat l'empremta de la seva experiència, el seu bon olfacte teatral i el seu sentit de
l'harmonia. El muntatge, enquadrat en una excel.lent escenografia d'Isidre Prunés i amb una càlida
banda sonora de José Antonio Gutiérrez, salva amb aparent senzillesa els perills melodramàtics del
text. El director ajusta els temps, mou els personatges amb eficàcia teatral i aconsegueix un dibuix ben
acabat dels dos personatges centrals. En el d'ella hi pesa el remordiment nascut d'una moral atàvica; en
el de Marçal prima l'objectiu d'aconseguir com sigui l'amor de Maria Rosa.
L'obra avança amb facilitat i es recrea en dues escenes magníficament resoltes: la de la carta i la del
banquet de noces. És una funció d'una dignitat absoluta, en què s'imposa una atmosfera de mals
presagis i que ofereix una interpretació sense cap fissura, amb excel.lents treballs de Calvó i Soler, i
també de Maife Gil i Artur Trias.

Marta Calvó (esquerra) i Lluís Soler, a l'obra. Foto: EL PERIÓDICO
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