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Brillant mirall de Lorca
CRÒNICA Joan Ollé captiva amb una elegant i poètica ‘Doña Rosita’

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

El «drama de la cursileria espanyo-
la», així el va qualificar el mateix Fe-
derico García Lorca, i sobre aquesta 
definició ha sustentat Joan Ollé la 
seva  Doña Rosita la soltera o el lenguaje 
de las flores que s’ha estrenat a la Sa-
la Gran del TNC. Amb una posada en 
escena d’exquisida elegància, estilit-
zada, com és habitual en ell, Ollé re-
alça la grotesca i hipòcrita Espanya 
decimonònica amb el dibuix carica-
turesc dels personatges secundaris, 
tan florits com l’escenografia. El dra-
ma íntim de la donzella granadina 
–apuntalat per la veu greu de Paco 
Ibáñez– brota en l’últim acte.     
 Nora Navas (actriu que els últims 
anys ha triomfat a les pantalles) as-
sumeix amb nota la soltera de Lorca, 
una òrfena criada pels seus oncles 
que espera any rere any el retorn del 
seu cosí de les Amèriques, amb qui 
es va comprometre en matrimoni. 

Com l’estranya Rosa mutabile que cul-
tiva el seu oncle (Enric Majó), un re-
tòric obsés de la botànica, la noia va 
mutant al llarg dels cinc lustres de la 
trama (del 1885 al 1910). 
 «Cuando se abre en la mañana roja 
como sangre está... Cuando desmaya la 

tarde / se pone blanca... Y cuando toca la 
noche (...)  se comienza a deshojar», va es-
criure el poeta. Així és el trànsit de 
Doña Rosita: des de la seva apassio-
nada i fresca joventut fins al seu pan-
sit ocàs, i així el pinta Ollé en el seu 
plàstic i poètic muntatge. Aquesta 

flor símbol de Rosita es converteix 
en un altre personatge més que pro-
tagonitza la bella i minimalista es-
cenografia. Com llenços, es van di-
buixant els tres estats de la desenga-
nyada dona (i de l’època) a base de 
colors, vestuari, música i pinzella-
des coreogràfiques (particularment 
un exquisit solo de Navas). Tot en re-
finada harmonia. 
 
OBRA DE DONES / Carme Elias llueix 
continguda en el rol de la sòbria i dis-
tingida tia, que explota desolada al 
final per la traïció del seu nebot. Pe-
rò és, amb un paper a la seva mida, 
una enorme i imparable Mercè Ará-
nega que es converteix en la mestres-
sa i ànima de la funció. Ella –la cria-
da– és qui maneja amb gràcia l’hu-
mor, la ironia, la humanitat, la 
veritat. És la veu del sentit comú; 
l’única que provoca l’empatia amb 
un espectador que segueix la peripè-
cia del desamor de Rosita amb més 
rialles que pena. 
 Així passa en els dos primers ac-
tes, on el retrat friqui del paisanatge 
–les cursis amigues i algun patètic 
pretendent– domina sobre el senti-
mental. Era l’Espanya provinciana 
del què diran, les passejades amb pa-
ra-sol després de la missa i les noies a 
les cadires esperant el príncep. És en 
l’últim acte quan les emocions es pin-
ten despullades i treuen el cap la des-
esperança i la frustració txekhovianes, 
amb  les quals carreguen les tres do-
nes protagonistes en el seu poètic i es-
pectral comiat. 
 Doña Rosita va ser l’última obra es-
trenada en vida de Lorca, el 1935, al 
Teatre Principal Palace de Barcelona, 
amb la companyia de Margarita Xir-
gu. «Vet aquí la vida de la meva Doña 
Rosita. Mansa, sense fruit, sense ob-
jecte, cursi...  ¿Quantes dames ma-
dures espanyoles s’hi veuran reflec-
tides com en un mirall? ¿Fins quan 
seguiran així totes les doñas Rositas 
d’Espanya?», es pregunta el poeta. H  

Mercè Arànega 
es converteix en la 
mestressa i ànima de la 
funció del TNC amb una 
interpretació enorme

33 Nora Navas (esquerra), Rosita, amb les seves cursis amigues, a l’obra.
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Passió per Sokolov
CRÒNICA El pianista rus, que va oferir sis 
propines, va enlluernar amb Chopin i Schubert

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA 

Era un quart de dotze de la nit tocat 
i Gregori Sokolov ja anava per la si-
sena i última propina, Valzer e minor 
de Griboiedov. Lluny de sentir-se es-
gotat després de les gairebé tres ho-
res de vetllada al Palau, el de Sant 
Petersburg continuava sorprenent 
amb la seva depurada tècnica i la se-
va capacitat de transmetre emocions 
musicals i sentiments poètics. A mit-
ja llum i encorbat sobre el teclat, en 
un intent de compondre un tot entre 

artista i instrument, el pianista viu 
més carismàtic estava a punt de com-
pletar el seu tour de force davant uns fi-
dels que no cessaven d’aclamar-lo. 
 Era com si després d’interpretar 
la Sonata número 3 i 10 masurques de 
Chopin, hagués decidit iniciar un se-
gon concert amb el protagonisme 
centrat en Schubert. Els fascinants 
Improvviso opus 90, 2, 3 i 4 van provocar 
el deliri d’un auditori sorprès amb 
la recreació de la intensitat i bellesa 
d’aquestes peces, completades per 
l’allegretto de Drei klavierstuke D 946 del 

mateix autor i una altra masurca.
 En la seva setena visita al selectiu 
Palau 100, Sokolov va tornar a aixe-
car passions. Però això no és casual 
perquè els que paguen l’entrada per 
sentir-lo saben perfectament que, 
per moltes vegades que vingui, dis-
frutaran d’una experiència única: 
la de veure un artista obsessiu que 
afronta cada concert com si fos l’úl-
tim. El mateix dia de la cita el va pas-
sar davant l’instrument, examinant-
lo, provant-lo i estudiant la seva sono-
ritat per arribar amb seguretat al seu 
compromís.
 La vitalista sonata inicial va servir 
perquè l’intèrpret n’extragués tota la 
rica varietat de colors i matisos. Res 
a veure amb aquells exercicis tècni-
cament perfectes però sense ànima 
d’altres mediàtics pianistes. Amb les 
masurques va enlluernar traient la 
força expressiva de cada una d’elles. 
Inoblidable. H


