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CRÍTICA JORDI BORDES

oan Ollé s’ha decantat per donar-li pà-
tina de Txèkhov a aquest enèsim text
de Federico García Lorca que clama

contra els costums socials antiquats. Si a La
casa de Bernarda Alba o a Yerma, per citar dos
títols ben sonats, hi ha una èpica clara i con-
tundent que ofega els protagonistes i els obli-
ga a sucumbir als costums i al “què pensa-
ran!” fins a unes conseqüències tràgiques,
aquesta Doña Rosita la soltera o el lenguaje de
las flores és molt més contemporitzadora.
Aquella Rosita (i les seves amigues que opten
a solteronas per tota la vida) no es rebel·len
contra el costum de trobar marit dins d’uns
cercles limitats. I accepten esperar-se, si cal,
fins que torni el promès. Rosita tampoc no té
opció a oposar-se als diferents pretendents

J
Federico García
Lorca o Txèkhov?
que van apareixent, perquè els tiets ja els van
arraconant. Nora Navas té un paper molt
tou, lànguid però que li dóna un cert tremp
en el monòleg final i amb un punt de sorne-
gueria juganera, tot ballant, enamorada, i
pensant que ella sí que tindrà el marit que de-
sitja, com el seu tiet l’hivernacle de flors exò-
tiques al jardí de casa.

On sí que hi podria haver conflicte és amb
la tia. Perquè ella espera el retorn del seu ne-
bot de l’Argentina. De fet, es maleeix per ha-

ver permès la relació amb Rosita, conscient
que algun dia els pares cridarien el noi des de
l’Argentina. El seu posat, però, arriba a mis-
ses dites, quan ja res no es pot fer per redirigir
el destí de Rosita.

Doña Rosita no és resolutiva. Sí que ho és
l’ama (Mercè Arànega, en un paper que sem-
bla fet a mida). Aquesta es rebel·la, s’enfada
obertament amb la seva senyora i pateix per
les malediccions populars. Però, al final, ac-
ceptarà també el destí de viure els seus últims
dies amb les companyes de l’ànima (Rosita i
la tieta), en un pis més petit, i entenent que
mai més no viuran en l’opulència. La veu de
Paco Ibáñez posant veu i música als versos de
Lorca són tot un doll d’energia terrenal.

La seva aristocràcia està tocada de mort en

Tres anys després d’arrencar tastos de nova
dramatúrgia i producció es potencia, ara, l’exhibició

s l’hora de treballar, també, el públic. A
Catalunya el teatre se sustenta, històri-
cament, sobre dos grans pilars: el pri-

mer és l’afició a participar en representa-
cions teatrals: molts assajos, complexitat en
aconseguir escenografies mínimes amb el
menor cost i temps de muntatge possible i, fi-
nalment, el goig d’estrenar per a un ampli
col·lectiu d’amics uns muntatges d’un llarg
repartiment, que garanteix una platea ben
sorollosa i còmplice. L’altra pota són les ga-
nes de crear peces noves, un cop s’ha foguejat
la capacitat d’interpretació i de direcció en
l’anterior camp de proves. Fins ara, el Depar-
tament de Cultura mirava de protegir les
companyies emergents dotant-les d’aire per
poder estrenar. Amb molt poca capacitat de
girar, les obres més ben aconseguides eren les
que donaven veu i pujaven a l’aparador pro-
fessional per consolidar-se. Aquests són els
dos camins que, fins ara, havia anat desenvo-
lupant la Factoria d’Arts Escèniques de Ba-
nyoles, un exercici que es completa ara amb
la darrera peça: l’exhibició. Per poder donar
eines a la creació i a la formació, cal veure es-
pectacles ben diferents, de llenguatges molt
personals, que s’apartin de la convenció. En
només tres anys, Banyoles ha completat el ci-
cle. Avui, per exemple, programar Jo mai,
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d’Ivan Morales, no és una excentricitat dels
gustos d’un programador, sinó un aliment
imprescindible per a tota aquella gent que ha
anat nodrint i fent viable aquesta Factoria
d’Arts Escèniques. També des dels municipis
de prop de 20.000 habitants es poden fer po-
lítiques valentes, atractives per a un tipus de
teatre amb què, probablement, es busca un
tipus de públic més jove i inquiet al qual els
formats convencionals li resulten llunyans.
Banyoles és un exemple lloable perquè
aquest cicle s’afegeix a les programacions
consolidades de teatre i música.

En aquest nou cicle, que arrenca amb la
prudència d’un espectacle cada tres setma-
nes, es representa avui mateix el Jo mai,
d’Ivan Morales. Aquesta és una peça que s’ha
anat modificant notablement, des dels assa-
jos de l’Adriàntic, fins a estrenar-se al Festival
Grec, passar pel Temporada Alta i, final-
ment, fer fins i tot una estada al Lliure de
Gràcia. A Jo mai hi ha una història molt des-
carnada, una interpretació dura, xisclada per
moments, i amb rius de subtilitat de contrast,
per altres. Es tracta de narrar la fragilitat dels
joves des del heavy més contundent.

És només una mostra. El cicle va arrencar
el mes passat amb Montaldo. En aquest cas, la
narració circulava paral·lela a una pista de

Scalextric i amb uns projectors de diapositi-
ves com a reclam artesanal. Ernesto Collado,
però, acabaria evocant el ritual més ancestral
i desarmant el públic amb la seva proposta
desinhibida.A més de la funció, també es tre-
ballen les píndoles, instants de joc entre els
espectadors i el creador per experimentar els
camins de la dramatúrgia. Els creadors te-
nen, així, una complicitat amb els 150 alum-
nes de l’Aulta de Teatre (tot i que la proposta
és oberta).

El 28 de març és el torn de Loscorderos,
que signen Ultrainnocència, un muntatge es-
trenat al Terrassa Noves Tendències (TNT)

JO MAI
Prisamata
Autoria i direcció:
Ivan Morales
Intèrprets:
Marcel Borràs, Àlex
Monner, Oriol Pla,
Laura Cabello, Xavi
Sáez
Dia i lloc:
Avui a les 8 del vespre
a la Factoria d’Arts
Escèniques

emà, dissabte,
Morales intervindrà
amb les píndoles,
accions de trobada
entre creador i es-
pectador que es
prova a l’escena.
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Lorca. Però, tot i això, no sembla que Rosita
vulgui redreçar el seu camí (com ho intenta-
rien les heroïnes de Les tres germanes o de
L’oncle Vània. No té prou tremp, sembla.
Prefereix amagar els seus errors. Tot i així,
aquesta Doña Rosita que ha plantejat Ollé
ressona a Txèkhov, amb uns personatges que
advoquen per la cultura (encara que siguin
uns venerables beneits) com Txèkhov ho fa
per la natura. Tots són uns perdedors que es
resisteixen al destí. Presentació en un espai
panoràmic, llarg i prim, amb els moviments
precisos. I amb un final expressionista, cami-
nant a contrallum, que tanca el quadre pre-
ciosament. Un treball estètic i, per moments,
d’una graciosa coralitat, però que permet
poques identificacions amb l’avui, ai. ❋

DOÑA ROSITA LA
SOLTERA?
F.G. Lorca
Direcció: Joan Ollé
Intèrprets: Nora Navas,
Mercè Arànega, Carme
Elias, Laura Guiteras,
Marta Betriu, Mireia
Llunell, Victòria Pagès,
Alba Pujol, Candela
Serrat, Enric Majó,
Albert Triola, Joan
Anguera, Oriol Genís i
Enric Cambray.
Dia i lloc: Diumenge 2
de març (fins al 6
d’abril) a la Sala Gran
del TNC.

La importància d’un espot
lbert Ramos traça una comèdia negra en la qual els personat-

ges proven de sentir-se útils i altament responsables en la tria
d’una campanya publicitària. Si la campanya té èxit, tothom
beurà aquell producte (que ells ni han tastat per imperatius de
l’empresa publicitària que els ha contractat). Però més enllà
d’aquest detall, en la sala hi juga una relació de personatges, de
relacions amagades, d’enganys, de veritats no prou assimila-
des. Divertida, sí, però amb una amargor d’estómac que, com
més temps s’hi reflexiona, més valor se li dóna, a la increïble
proposta escènica.

NOMÉS UN ANUNCI
D’Alberto Ramos
Direcció: Carles Mallol
Intèrprets: Roger Cantos, Marta Corral, Alícia Puertas, Joan Sureda
Lloc i dia: Sala Flyhard, fins al 17 de març, improrrogable.

Clima suec al Versus Teatre
epresentat arreu del món i considerat per molts l’autor con-

temporani suec més rellevant, a Norén també se l’identifica,
juntament amb Strindberg i Bergman, com un artista que
transmet la quinta essència del caràcter suec. Actualment és
director artístic del Folkteatern de Göteborg. Serà el primer
cop que els espectadors podran gaudir de Kyla (Fredor). La
trajectòria de Lars Norén com a autor és molt prolífica, i tot i
que la seva obra també inclou poesia i novel·la, des dels anys
80 Lars Norén es dedica quasi exclusivament a la dramatúrgia.

KYLA (FREDOR)
Lars Norén
Adaptació i direcció: Adrian Devant
Intèrprets: Adrià Díaz, Sergio Freijo, Marc Naya i Junyi Sun
Lloc i dia: Versus, dimarts i dimecres, a les 20 hores, fins al 2 d’abril.

Un musical per a una sindicalista
’ambiciós projecte de portar el musical IsaVel als escenaris és

un repte que converteix la figura d’Isabel Vilà en un nou refe-
rent històric, teatral, feminista a Catalunya. Va ser una dona
republicana i lluitadora pels drets dels treballadors, considera-
da la primera sindicalista catalana. Va entrar a la historiografia
catalana gràcies al relat que va fer el diputat Caimó del foc de
la Bisbal (1869). Va tenir presència en la implantació de l’As-
sociació Internacional de Treballadors (AIT) al Baix Empordà.
Era coneguda com Isabel cinc hores per la seva reivindicació de
la jornada de cinc hores per als menors de 13 anys. El muntat-
ge ja s’ha representat, amb notable èxit, a llocs com Figueres,
Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Girona, i el repartiment in-
clou actors com Carlos Gramaje (Saïd a Mar i cel de Dagoll
Dagom) o Iris Vilà (La Dama del Ritz).

ISAVEL
Toni Strubell i Antoni Mas
Direcció: Kim Planella
Lloc i dia: Demà, 8 de març, al Centre Cultural de Terrassa. 21 hores.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

1714, TRES-CENTS
ANYS DESPRÉS
Agustí Alcoberro

a Fundació Romea
convoca l’historia-
dor i director del
Museu d’Història
de Catalunya per-
què respongui algu-
nes preguntes clau:
Què en diu la histo-
riografia catalana
d’ara? Quines lli-
çons en podem
treure en clau de
present i de futur?
Per què, com diuen
alguns, els catalans
ens entestem a
commemorar una
derrota?

Lloc i dia: 20 de març,
a les 20, al Teatre
Romea.

L

Èpica i musical. El musical ‘IsaVel’ es representarà el Dia
Internacional de la Dona Treballadora, a Terrassa SALVADOR SABATÉ

del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa i
que ha fet estada al Mercat de les Flors. Efec-
tivament, la complicitat amb els altres cen-
tres de producció, còmplices en aquesta re-
cerca de la nova escena, és un bon company
de viatge. Formats Factoria es tancarà el 12
d’abril amb El poble entre copes, una adapta-
ció de l’adaptació a l’escena dels versos de
Martí i Pol que ja havien fet Essela, banyat
amb un tast de vins. Perquè el teatre no està
renyit amb l’olfacte i el gust: són transmis-
sors d’una experiència. De fet, a Factoria no
es conformen a trobar el públic jove; també
miren de despertar-lo en altres àmbits. ❋

Continent i
contingut. La
Factoria d’Arts
Escèniques de
Banyoles és un
continent actiu, amb
contingut: perquè s’hi
aplega formació,
creació i també
exhibició.
AJ. BANYOLES
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