
Q
U
È
FE
M

1
4
/0
3
/2
0
1
4

15
www.espaigirones.com PÀRQUING GRATUÏT

2.500 PLACES
CINEMES 3D
11 PANTALLES

122
BOTIGUES

AUTOBÚS
LÍNIES 3 I 4
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SOM COM TU, SOM DE GIRONA

GIMCANA DE

COMPRES!

El dia 26 d’abril

500 € per gastar a l’Espai en 30 minuts
I un mínim de 5 compres

I si ho aconsegueixes et regalem 50 € més!

Del 17 de Març al 12 d’Abril.
Inscriu-te al Punt d’Informació.

Tu pots ser un dels 2 guanyadors de la

Ho diu l’oncle de Rosita tot just
sortir a l’escenari: “És necessa-
ri que tingueu cura de les flors”.
Una flor, ja ho sabem, és una
cosa preciosa i delicada: la seva
bellesa efímera que sovint s’es-
gota en un sol dia es pot des-
fer com si res. I així és també
aquest estupenda obra de Lorca
en què les flors juguen un sim-
bolisme tan constant i potent:
una cosa preciosa i delicada
que cal tractar amb molta cura,
no sigui que la reguem massa i
ens quedi massa dramàtica, o
massa sentimental, o fins i tot
massa escorada cap a la matei-
xa cursileria que el poeta vo-
lia deixar en ridícul al seu text.
Però, per sort, aquest cop Rosi-
ta ha anat a parar a mans d’un
òptim jardiner escènic que es
diu Joan Ollé, i que signa aquí
un dels seus muntatges més
perfectes, més equilibrats i
més interpretativament ro-
dons. Centrem-nos, per exem-
ple, en aquest últim apartat:
des que l’oncle Enric Majó pro-
nuncia el seu primer arravata-

ment botànic fins que la Rosita
de Nora Navas se’ns acomia-
da repetint un vers (“Y cuando
llega la noche, se comienza a
desojar…”) que ara sona ja del
tot estremidor, no hi ha ni un
sol intèrpret d’aquest esplèn-
did repartiment que no brodi

el seu personatge, per breu
que sigui la seva presència es-
cènica. Això, deixant de banda
la rotunda autoritat amb què
–i amb el permís de la sempre
estupenda tieta de Carme Eli-
as– la criada de Mercè Arànega
es fa seva la funció amb tota

la força que li atorga la veu del
poble ras al qual representa.
Ollé sap que a algú tan fet a

fugir de la realitat i a refugi-
ar-se en florides fantasies com
ara Rosita, el naturalisme no li
escau gens bé. I per això situa
la seva espera nupcial en un

espai gairebé irreal que muda
des de l’enlluernadora llumi-
nositat inicial fins a la foscor de
la casa que s’ha anat buidant
de mobles i d’esperances, tot
passant pel vermell candent i
ple d’urgència dels cortinatges
del segon acte. Això mentre,
per la seva banda, el moviment
escènic dissenyat per Andrés
Corchero s’allunya del tot de la
temptaci folklorista i deixa al
seu pas subtils evocacions de
dansa butoh. Ollé pot presen-
tar així la poètica i breu troba-
da entre Rosita (encara lluny
del dolorós ‘Doña’ que acabarà
arribant amb el pas del temps)
i el seu cosinet enamorat en
una mena d’onírica coreografia
amb tocs sensuals. I pot alhora
acabar el seu emocionant mun-
tatge fent ús d’un registre ra-
dicalment diferent, i situant-lo
molt a prop de l’atmosfera que
un espera trobar al teatre de
Txèkhov, encara que en lloc de
tres germanes ens trobem aquí
una mare, una filla i una ma-
jordona. I encara que en lloc
d’una balalaica soni la profun-
da veu de Paco Ibáñez.
TNC (Sala Gran).

Un retrat poèticament àcid sobre l’amor, l’espera i el pas del temps.MAY/ZIRCUS-TNC

LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

DOÑA ROSITA LA SOLTERA
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