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Tretze de desembre del 1935.
Barcelona acull l’estrena ab-
soluta de l’obramés recent de
Federico García Lorca; ningú
pot sospitar llavors que aquesta
serà també precisament la seva
última nit d’estrena. L’endemà,
el diariLaVanguardia publi-
ca una entusiàstica crítica de
l’espectacle signada perMaría
LuzMorales en què s’arriba a
dir que,mentre que a les obres
immediatament anteriors de
Lorca (Yerma havia arribat als
escenaris un any abans) triom-
fava encara el poeta, aquí “s’a-
firma de forma segura la seva
vocació i el seu camí com a au-
tor teatral”. I vosaltresmatei-
xos podeu, si voleu, comprovar
si això és cert, perquè, de for-
ma casual,Yerma iDoña Rosita
coincideixen ara a la cartelle-
ra barcelonina. Aparentment,
aquestes dues dones no poden
sermés diferents. La campero-
la Yerma es pren a la tremenda
la seva impossibilitat de tenir
fills i la transforma en una tra-
gèdia letal. Per la seva banda,
Doña Rosita, una senyoreta de
la ciutat de Granada que Lorca
va crear prenent com a referent
lamés il·lustre soltera de la se-
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La flor que
es queda per
vestir sants

Un dissabte
al MET

Carnestoltes
amb tupè

L’APUNTADOR

Els novaiorquesos hauran de
matinar: aquest dissabte, la
representació al Metropolitan
Opera House d’‘El príncep
Ígor’, l’última òpera d’Alek-
sandr Borodin, comença a les
dotze del migdia. Nosaltres
ho tenim millor: podem dinar
tranquil·lament i arribar a les sis
de la tarda als cinemes Yelmo
Icaria, per assistir en directe a la
representació d’aquesta èpica
obra plena de vistoses batalles,
vestuari luxós i cèlebres danses.
Tot plegat, en mans del sempre
polèmic Dmitri Tcherniakov,
un director que trenca motlles.
www.yelmocines.es

No et tallis ni un pèl! I mai tan
ben dit, si tenim en compte que
la cosa va de pèls i de perru-
quers, i d’aprofitar el Carnaval
(si no t’hi atreveixes ara, ja em
diràs a quina època de l’any
ho faràs) per canviar d’imatge,
mentre gaudeixes alhora d’un
divertiment teatral. Aquest
dissabte 1/3, aquells de vosaltres
que aneu a veure la comèdia
‘Un jeta dos jefes’ (l’obra que ha
arrasat als escenaris del West
End i Broadway), us trobareu un
servei de perruqueria instal·lat
al vestíbul del teatre Victòria.
L’objectiu: omplir-vos el cap del
mateix look esbojarrat dels anys
60 que llueixen els personatges
de l’obra. Per cert: qui surti de
casa disfressat amb vestits de
la mateixa època, també tindrà
premi gastronòmic. INFORMEU-
VOS-EN A www.teatrevictoria.com.

va pròpia família, viu la seva
eterna solteria comun drama
íntim impregnat per l’olor de
les flors dels cármenes, els jar-
dins interiors típicament gra-
nadins que tan coneixia i esti-
mava el poeta. Però en el fons,
aquestes dues dones vénen a
representar cares complemen-
tàries d’unamateixa cultura,
d’unamateixa concepció del
paper de la dona en la societat
espanyola d’aquell moment.

Una ànsia massa oculta
És cert; el drama de Doña Ro-
sita llisca de vegades com si
fos una comèdia malenconio-
sa. Però va ser el mateix Lor-
ca qui va afirmar que la seva
obra parla de “la línia tràgica
de la nostra vida social: les es-
panyoles que es queden solte-
res”, per afegir després que el
text recull “tota la tragèdia de
la cursileria espanyola i pro-
vinciana; quelcom que farà

riure les nostres noves gene-
racions, però que amaga un
profund dramatisme social,
perquè reflecteix el que era la
nostra classe mitjana”. Però,
tal com suggereix l’historia-
dor Ian Gibson (possiblement
la persona que en sap més de
Lorca de tot el món), Federico
no es deixa enganyar per l’op-
timisme desmesurat que sem-
blen transmetre aquestes últi-
mes paraules: encara que parli
en passat, sap que aquesta
tràgica “cursileria” continua
ben present. Com diu també el
poeta, Doña Rosita reflecteix
l’ànsia de gaudir que les dones
encara es veuen obligades a
reprimir per força dins les se-
ves entranyes.

Així que passin vint-i-cinc anys
El 1931, el govern de la Repú-
blica va concedir per prime-
ra vegada el dret de vot a la
dona, després d’un període

LA DOÑA ROSITA DE LORCA CONTEMPLA

COM PASSEN ELS ANYS DES DE LA MELANGIA

D’UN ‘CARMEN’ DE GRANADA

d’intenses discussions al llarg
del qual, i encara que sembli
una paradoxa, moltes dones
il·lustres i progressistes (pen-
seu en el cas de Victoria Kent)
s’havien oposat radicalment a
aquest vot. Tal com ho veien
elles, calia esperar una mica
més, perquè l’educació catò-
lica que havien rebut les do-
nes espanyoles n’havia fet un
col·lectiu conservador sempre
reticent a qualsevol idea de
progrés. I, sense ser-ne cons-
cient, la mateixa Doña Rosita
vindria a donar-los la raó. Per
a Doña Rosita, no existeix al-
tra cosa que l’espera desespe-
rada d’allò que no esdevindrà
mai: el seu matrimoni amb
l’enamorat que va veure par-
tir cap a la llunyana Tucamán
el 1885, l’any en què transcor-
re el primer acte d’una obra
que Lorca veia també com
una evocació “d’aquella me-
ravellosa època de la joventut
dels nostres pares”. Rosita és
llavors encara la rosa verme-
lla de què parla el seu oncle.
Però quan arriba el 1900, el
seu color ja s’ha tornat blanc. I
el 1910 el pètals han començat
a caure, i la vida s’ha tornat
quelcom tan erm com l’exis-
tència de la mateixa Yerma.

Nora Navas interpreta el paper protagonista de l’obra lorquiana.MAY/ZIRCUS-TNC

‘Un jeta, dos jefes’.


