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Dijous 6
Fnac Arenas. Fito & Fitipaldis, 
“En directo desde el teatro 
Arriaga” Firma de discos. 
Acceso restringido a la com-
pra del disco. 17h a 20h.
Fnac Diagonal Mar. Lys 
Pardo, “De familia”. En directe. 
19h.

Divendres 7
Fnac La Maquinista. 
“Origami Kids”, Club Fnac 
Junior a càrrec de Mihoko 
Sugita. 18h.
Fnac Arenas. Taller de Time 
Lapse, a càrrec de javier 
Guijarro de l´Escola CFD 
Barcelona. 19h.
Fnac Triangle. Gerard 
Quintana, “Tothom ho sap”. En 
directe. 19h.

Dissabte 8
Fnac Diagonal Mar. Manuel 
Fernández, “Por arte de 
magia”. En directe. 19h.
Fnac La Maquinista. Club 
Fnac Junior. Recicla! Taller a 
càrrec de Colorín Colorado. A 
partir de 4 anys. 12.30h.
Fnac Triangle. “Mujeres y 
música”, de Toni Castarnado. 
Presentación con el autor. 19h.

Dilluns 10
Fnac L´illa. Club de l´Agulla. 
Taller de Jacquard, a càrrec 
d´Ingrid Valls de GANCHITOS 
(places limitades, inscripcions 
a través de la pàgina d´Fnac 
l´illa a facebook). 19h.

Dimarts 11
Fnac Arenas. “Y las montañas 
hablaron”, de Khaled Hosseini. 
Reunió literària a càrrec de 
Cal·ligrama. 19h.
Fnac l´illa. “La Plaga”, de Neus 
Ballús. Presentació del DVD 
amb projeccions de material 
extra i col·loqui amb la realit-
zadora. 19.30h.

Dimecres 12
Fnac l´illa. Raydibaum, 
“Estructures sota terra”. En 
directe. 19.30h.
Fnac Triangle. “Los 60 no 
pasan de moda”, de Doc pas-
tor. Presentación con el autor. 
19h.

Agenda Fnac

del 6 al 12 de març

Doña Rosita la soltera parla 
d’una jove de 20 anys que es 
promet amb el cosí que, ai las, 
marxa a l’Argentina amb la 
promesa de tornar per casar-se 
amb ella. El temps passa, 
Rosita ja no és tan jove però 
segueix esperant, com una 
Madame Butterfly, el seu 
enamorat. A la fi, amb 50 anys i 
traïda, li diran la solterona i a 
més haurà de marxar de casa, 
hipotecada per l’oncle com si la 
família fos parenta de Leónid 
Andréievitx Gàiev, de L’hort dels 
cirerers.

La situació de la dona al 
nostre país ha canviat prou, 
afortunadament, per a què les 
dones de 30, 40, 50 i 60 anys 
puguin lligar per internet, o 
d’una altra manera, i en 
conseqüència el drama és avui 
obsolet. El director, Joan Ollé, 
sembla que opina tres quarts 
del mateix i per això, pensem, 
dóna una lectura irònica, quasi 
burlesca, de la trama, tot 
ressaltant els aspectes més 
humorístics d’aquell món. Una 

mirada atrevida i moderna, gens 
andalusa, que el mateix Lorca, 
per qui el teatre havia d’innovar, 
aplaudiria, i que depara un 
espectacle a cavall entre el 
poètic i el divertit, molt ben fet i 
amb un tractament plàstic de 
l’escenografia  (Sebastià 
Brosa), la il·luminació (Lyonel 
Spycher) i el so (Damien Bazin) 
de gran virtuositat.

La direcció d’actors és també 
excel·lent. Mercè Arànega, que 
fa el paper de la criada, se’n du 
el gat a l’aigua perquè quan ella 
està sobre l’escenari ni una 

protagonista se li resisteix. 
Encapçala un repartiment en 
què cadascú broda el seu paper. 
Des de l’entranyable mestre que 
volia ser poeta d’Oriol Genís  
passant  per la tieta de Carme 
Elias, fins a, esclar, la Rosita de 
Nora Navas que tot i ser la 
protagonista no té molt a dir en 
la peça més enllà del monòleg a 
les acaballes. Potser perquè 
tampoc a la vida va dir gran 
cosa. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Joan Ollé se’n riu 
d’aquell món de solterones.

A Ritter, Dene, Voss, Thomas 
Bernhard vomita la seva mala 
llet sobre la institució familiar i 
el teatre del seu país (“nomes 
ser filòsof és pitjor que ser 
actor”, diu ) amb una 
contundència esfereïdora. 
Ludwig deixa la residència 
privada per a malalts mentals i, 
a contracor, torna a casa amb 
les seves germanes. Les dues 
són actrius que no fan teatre i si 
el fan, gràcies al 51% del capital 
de la companyia que posseïa el 
seu pare, són petits papers 
sense ambició. El retorn de 

Ludwig allibera tots els dimonis 
dels tres personatges 
fracassats en el terreny 
professional i en el personal els 
quals, no obstant, es 
necessiten. Encara que només 
sigui per barallar-se.

Un text difícil, molt exigent per 
als intèrprets que en aquesta 
mirada de Konrad Zschiedrich 
brillen amb força. Tot i un inici un 
xic fals i una mica mecànic, 
Mercè Managuerra i Teresa 
Vallicrosa fan seus els 
personatges amb molta 
convicció i encert. Emilià Carilla 
fa una composició molt orgànica 
a la qual li manca, al nostre 
entendre, una mica de 
contenció perquè sigui 
l’espectador qui estableixi fins a 
quin punt està pertorbat. El 
conjunt, molt fidel al text i a les 
intencions de l’autor. –S.F.

NOTA AL PEU És millor que la 
versió de Josep M. Mestres.

Doña Rosita la soltera

Ritter, Dene, Voss / Retorn

Teatre Nacional  
Fins al 6 d’abril

T. Akadèmia. Fins al 23 de març
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