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Mercè Arànega, Candela Serrat, Nora Navas i Carme Elias a l’obra

“¿Conocéis el lenguaje de las
flores? Pero, sobre todo,
¿conocéis la breve historia
eternamente repetida de la
rosa mudable? En el término
de un solo día nace y muere, y
cambia sus colores desde el
rojo que grana al blanco de su
muerte (...) Tal es la historia
de las rosas; tal la de las
mujeres. Tal la de Rosita, que
no fue nunca Rosa porque
pasó a ser vieja sin dejar de
ser niña (...) Su intérprete
–única para serlo– contribuyó
a que el público no perdiera ni
la más leve de esas finas
esencias. Margarita Xirgu
vivió las tres fases de esta
Doña Rosita con inteligencia y
sensibilidad exquisitas. Del
rojo capullo del primer acto a
la mustia rosa del tercero,
vivió y nos hizo vivir toda una
existencia de pasión
contenida, renunciamiento,
melancolía... Cuando en el
último acto sale por fin a la
calle, ya cerrado el crepúsculo,
estamos seguros –tan leve, tan
frágil, tan marchita– de que el
viento la va a deshojar”.

María Luz Morales (14/XII/1935)

JUSTO BARRANCO

Barcelona

D
oña Rosita la Solte-
ra torna a Barcelo-
na. Torna a la ciu-
tat que la va veure
néixer, pels volts

de desembre del 1935, mesos
abans d’esclatar la Guerra Civil.
Si la família resulta decisiva a la
vida, aquesta delicada rosa va néi-
xer de la millor manera imagina-
ble: tenia per pare Federico
García Lorca, el seu autor, i per
mare la gran Margarida Xirgu,
l’actriu que li va donar vida en la
seva estrena en societat, que es
va produir al teatre Principal de
Barcelona, llavors Principal
Palace. L’èxit va ser descomunal.
Tant, que va impedir a la Xirgu
d’estrenar a Barcelona altres
obres que tenia anunciades. I va
fer que a Lorca li ploguessin les
invitacions de la intel·lectualitat
catalana perquè llegís la seva poe-
sia, toqués el piano o per retre-li
homenatge, com el que van con-
vocar a l’hotel Majestic Joan
Puig i Ferrater, Carles Soldevila i
JosepMaria de Sagarra aquell de-
sembre del 1935.
I ara, dijous vinent dia 27, des-

prés demés de 30 anys sense veu-
re Doña Rosita a Barcelona, des
que Núria Espert li va donar vida
en el celebrat muntatge de Jorge
Lavelli, el Teatre Nacional de
Xavier Albertí recuperarà l’obra
amb un granmuntatge dirigit per
Joan Ollé. Amb música creada
per Paco Ibáñez i amb ni més ni
menys que 14 intèrprets, encapça-
lats per una Nora Navas acompa-
nyada per un elenc de luxe:

CarmeElias,Mercè Arànega, En-
ric Majó, Joan Anguera...
Catorze intèrprets per donar

vida a Doña Rosita la soltera o el
lenguaje de las flores, una obra
queLorca va definir com “unpoe-
ma per a famílies” i que Ollé veu
com un gran “poema escènic so-
bre el carpe díem, sobre el pas
del temps, ambientat en una soci-
etat, la Granada natal de Lorca,
que fa que aquell temps passi de

mala manera”. Una obra que Al-
bertí diu que encaixa perfecta-
ment amb el concepte que presi-
deix l’actual temporada del TNC:
la frontera. Perquè el teatre de
Lorca, diu, és un encreuament de
tradicions en el qual convergei-
xen tant el teatre barroc com els
estils més contemporanis. I per-
què lamateixaDoñaRosita la sol-
tera, a través dels tres actes de
l’obra, que recorren la vida de la
protagonista des del 1885, quan
és una jove enamorada, fins al
1911, quan la joventut ja se n’ha
anat en l’espera d’un amor que
no va tornarmai d’Amèrica, cons-
titueixen una veritable cruïlla de
tendències teatrals. Amés, diuAl-
bertí, Lorca és una eina importan-
tíssima per acostar el públic al te-
atre de gran qualitat.

Ollé recorda que la idea de
l’obra li va néixer a Lorca quan
un amic li va ensenyar un tractat
de botànica del segle XVIII on hi
havia una planta anomenada Ro-
sa mutabilis, una rosa que només
viu un dia i que al matí és de co-
lor vermell, a la tarda blanc i a la
nit s’asseca. Amb la seva obsessió
per la fugacitat del temps va cre-
ar aquesta obra que retrata a tra-
vés de tres moments –joventut,
maduresa i senectut– la vida
d’una dona. “I tot lligat amb el te-
ma tan lorquià de la descendèn-
cia”, apunta Ollé. I situat, subrat-
lla, en unaGranada “provinciana,
cursi, envaïda pel què diran, que
castiga la solteria a la condició
d’objecte inútil”.
Un Ollé que afirma que li agra-

daria ser “Mozart o Strehler” per
aconseguir “l’equilibri dificilís-
sim que proposa Lorca en aquest
poema amb poesia i prosa, músi-
ca i dansa”. “Una joguinamagnífi-
ca que parla de dolors i alegries”
on ha intentat, diu, “que tot sigui
naturalista però tothom camini
mig pam sobre terra”. Un Lorca
pel qual ha trobat una protagonis-
ta perfecta per mostrar els mati-
sos de tres edats: Nora Navas
(Barcelona, 1975), que quan li
van oferir el paper va trucar aNú-
ria Espert i ella li va dir que anés
a veure-la perquè li recitaria.
Efectivament, encara recordava
fragments de memòria.c

JoanOllé dirigeix al TNC un granmuntatge de l’obra de Lorca queMargarida Xirgu va estrenar al teatre Principal

‘DoñaRosita la soltera’ tornaaBarcelona

MAY/ZIRCUS-TNC

Nora Navas dóna vida
a Doña Rosita en
un muntatge amb
música creada
per Paco Ibáñez

L’estrena segons
‘LaVanguardia’

MADRID Europa Press

Andrew Greene, un dels primers
membres de Stratton Oakmont,
l’empresa fundada per l’inspira-
dor de la pel·lícula El lobo de
Wall Street, Jordan Belfort, ha
interposat una demanda per di-
famació als productors de la
pel·lícula. El film està dirigit per
Martin Scorsese i protagonitzat
per Leonardo DiCaprio.
A la pel·lícula, P.J. Byrne va

ser l’actor encarregat de donar vi-
da al seu personatge, en què se li
va canviar el nom per Nicky
Koskoff (àlies elMocós). El perso-
natge d’ulleres i perruquí era un
dels col·legues més propers al
personatge de DiCaprio i un dels
que més despuntava en les mol-
tes gresques que ocupen bona
part de les tres hores de metrat-
ge. “La pel·lícula conté diverses
escenes en què el personatge del
Sr. Greene és retratat com un cri-
minal, drogoaddicte, degenerat,
depravat mancat de tota moral o
ètica”, afirma la demanda que
recorda alguns dels passatges es-
pecífics que protagonitza el per-
sonatge de P.J. Byrne.c

Demandaper
difamació
contra ‘El lobo
deWall Street’


