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ESTRENA D’UN CLÀSSIC DE LORCA A LA SALA GRAN DEL TNC

la majordona d’un muntatge que 
va dirigir Miguel Narros amb Silvia 
Marsó de protagonista. Navas, que 
afronta el paper teatral més relle-
vant d’una carrera amb més pòsit 
al cinema, no ha volgut fer de Ro-
sita una víctima. «Dignifica la se-
va frustració i el compromís amb el 
seu amor. Defensa aquesta espe-
ra», diu d’un paper pel qual transi-
ta, en una obra de tres actes, entre 
el 1885 i el 1910.
 El viatge està acompanyat, 
com ja passava a Así que pasen cinco 
años, de la música original de Paco 
Ibáñez en una incursió teatral poc 
habitual de l’il·lustre cantautor. H

Va ser l’autor mateix qui va encu-
nyar la definició del «drama de la 
cursileria espanyola» per a Doña Ro-
sita la soltera o el lenguaje de las flores, 
l’obra de Federico García Lorca que 
estrena avui la Sala Gran del Tea-
tre Nacional de Catalunya. Seguint 
una premissa gairebé obligatòria, 
el director Joan Ollé disposa d’un 
elenc femení que pot atraure l’es-
pectador més escèptic: Nora Navas 
de protagonista, juntament amb 
Carme Elias (la tieta) i Mercè Ará-
nega (la majordona). Un trio gua-
nyador d’un ampli repartiment 
que compon el quadro de Lorca so-
bre l’univers provincià de la Gra-
nada entre finals del segle XIX i ini-
cis del XX.
 «Doña Rosita és la vida mansa 
per fora i recremada per dins d’una 
noia granadina que a poc a poc es 
va convertint en una cosa grotesca 
i commovedora com és una conca 
a Espanya». Ho va dir el seu autor 
en una entrevista a finals del 1935, 
quan Margarida Xirgu va estrenar 
l’obra al Teatre Principal. Una ver-
sió més recent i de gran record, la 
de Núria Espert amb direcció de Jor-
ge Lavelli, és l’antecedent del mun-
tatge. «Glups», va pensar Ollé quan 
li va fer la proposta Xavier Alber-
tí, amb qui ja havia coincidit quan 
l’avui director del TNC programa-
va el Grec i li va encarregar un al-
tre lorca, Así que pasen cinco años, per 
obrir el festival d’estiu del 1998.
 Ollé parla d’«un poema per a fa-
mílies» que ni és comèdia ni tragè-
dia, en què Lorca aborda «el dolor i 
l’obsessió per les coses no nascu-
des sota el dilema entre llinatge i 
amor». Ho concreta en el jurament 
d’amor de Rosita, una òrfena acolli-
da per la seva tieta, envers un cosí 
seu que se’n va a l’Argentina a bus-

car fortuna. Serà una promesa im-
possible per la distància i l’oposició 
familiar. Tot en «una Granada de jar-
dí, d’església, de passeig després de 
missa, i del què diran», diu Ollé. «Ella 
no surt de casa perquè vol ser lliure; 
no vol ser víctima del què diran».

Música de Paco Ibáñez

A Nora Navas li va faltar temps per 
anar a Madrid per demanar consell 
a Núria Espert. «Em va represen-
tar fragments de l’obra a casa se-
va; jo feia de cosí», recorda. No va ser 
l’única. Carme Elias també es va po-
sar en contacte amb Julieta Serrano, 
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33 Director i protagonista 8 Joan Ollé i Nora Navas, la setmana passada, en una floristeria de la Rambla.
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«Ella dignifica la 
seva frustració», 
diu l’actriu sobre la 
idea d’una víctima 
d’amor impossible

La cursileria espanyola
Joan Ollé estrena ‘Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores’ amb Nora Navas de 
protagonista H El director destaca el dilema entre llinatge i amor en un entorn molt provincià

Mouawad 
protagonitza 
l’impactant 
monòleg 
‘Seuls’ al Lliure 
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Sempre a la recerca de la identitat, 
com ja va fer en la seva monumental 
tetralogia La sang de les promeses (Lito-
ral, Incendis, Boscos i Cels), el creador 
d’origen libanès Wajdi Mouawad 
torna a indagar en les seves arrels i 
en la construcció del jo a Seuls, im-
pactant monòleg que protagonitza 
des d’avui fins diumenge al Lliure 
de Montjuïc. L’autor, actor i direc-
tor quebequès pinta un fascinant re-
trat amb tocs autobiogràfics que cul-
mina amb una potent performance 
plàstica. Són dues hores de lisèrgic 
viatge al jo en conflicte, a la recerca 
d’aquella identitat trossejada que el 
creador intenta reconstruir amb el 
seu teatre. 
 «¿Qui som i qui creiem que som?», 
es pregunta Mouawad en una obra 
en què es desdobla (amb ajuda de 
projeccions) per viatjar a l’oblidada 
llengua materna, a buscar el seu pa-
re i la infància perduda. Ell, com el 
seu protagonista, va viure la infan-
tesa al Líban dessagnat per la guer-
ra civil, va fugir amb la seva família 
a França i va acabar al Quebec.
 En escena, el creador interpre-
ta Harwan, un home de trenta anys 
de Mont-real a punt de defensar la 
seva tesi sobre el seu admirat direc-
tor Robert Lepage. Després d’una sè-
rie d’esdeveniments, es troba tan-
cat durant una nit en una de les sa-
les del museu Hermitage de Sant 
Petersburg. La nit serà llarga i en 
un exercici catàrtic es traslladarà a 
la capçalera de la seva llengua ma-
terna. Entre poderoses imatges (al-
gunes de brutals) s’entreveuran re-
ferències edípiques, frustracions i 
interrogants. ¿Què ha quedat en la 
seva memòria del Líban? ¿Què li que-
da dels seus orígens? ¿Qui és Wadji 
Mouawad? H
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