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L'Epicentre Guimerà comença demà al TNC amb l'estrena de Maria Rosa, un dels grans clàssics
de Guimerà, amb la mirada posada al nostre temps a través de la directora Carlota Subirós.
L'interpreten Mar del Hoyo i Borja Espinosa, en els papers protagonistes, acompanyats d'un gran
equip: Alvert Ausellé (Badori); Lluïsa Castell (Tomasa); Jordi Figueras (Calau); Francesc Lucchetti
(Gepa); Manel Sans (Quirza) i Adrià Díaz (Roc), Sergi Gibert (Xic) i Salvador Miralles (Rafel), tots
tres alumnes de l'Institut del Teatre, que debuten amb professionals seguint el programa de la
ITNC. Estaran installats a la Sala Petita fins al 28 de febrer.

Si bé a la notícia en què parlàvem de l'Epicentre Guimerà
(http://www.teatral.net/ca/noticies/17588/el-tnc-presenta-un-nou-epicentre-per-al-2016-dedicat-a-angel-guimera#.Vp6VHCrhDNM)
destacàvem l'entusiasme de Xavier Albertí, director del TNC, pel nostre Patrimoni teatral, avui cal
dir que Carlota Subirós no es queda enrere. Estava ratllant l'emoció mentre en parlava: "Per a mi
és un plaer i un desig confrontar-me al teatre dels nostres avis. He viscut els clàssics amb una
certa distància i, tot i ser una gran lectora, en llegir-lo em vaig adonar que no coneixia els nostres
mestres. Maria Rosa és una peça de teatre contemporani, necessari, que parla de gent que viu en
condicions dures. Per a mi és un repte poder agafar-la amb una mirada d'avui. He entès que la
idea de tradició, de llegat i de Patrimoni s'han convertit en una urgència de saber," diu. I continua:
"Estem aquí en un cercle, envoltats amb un altre cercle de cares d'actors i actrius antics. Poder
presentar l'obra així és com tancar el cercle!" Es refereix a que estem situats al bell mig de
l'exposició Guimerà, installada al Vestíbul de la Sala Gran, on hi ha diversos plafons amb
fotografies. Subirós també ha volgut destacar que Francesc Lucchetti fa 30 anys que va interpretar
el jove Badori i que ara es fica a la pell del vell Gepa: "És com una roda", diu.

SOBRE L'OBRA

Maria Rosa és un dels personatges més suggerents del teatre català. Parla de la gent humil, de
treballadors que estan fent una carretera en les condicions més hostils, gairebé per una
subsistència animal: "Són gent senzilla, de instints bàsics, que passen gana, set i que tenen una
gran voracitat sexual. En aquest context, ens centrem en la Maria Rosa, que també pateix un
impuls primari i destructiu. Per què li agrada la persona que li fa mal? A l'obra i ha un punt de
sadomasoquisme," diu Subirós.

Per a la directora, "una de les grans preguntes que ens fem davant un text clàssic és si el fem
igual que com el trobem o respectem l'aposta de l'autor, que, en realitat, parla de l'actualitat
present que ell està vivint. Hem escollit aquesta segona opció. Hi ha hagut una feina d'adaptació,
tot i que m'he emocionat de veure com s'expressaven els nostres avis. Hem tallat una miqueta per
acostar-ho al nostre temps, però mantenint la tensió poètica de l'original", expressa, amb notable
illusió.

L'obra de Guimerà parla de les intrigues, les tràgiques passions amoroses i les pulsions sexuals
reprimides en el triangle que formen la Maria Rosa, l'Andreu i en Marçal, tres peons caminers que
es coneixen en les feines de construcció de la carretera. La Maria Rosa, que es casarà amb
l'Andreu, veurà com el seu marit és acusat de la mort del capatàs i enviat a una presó de l'Àfrica,
on morirà. Més endavant el Marçal, el culpable real de l'assassinat, aconsegueix de casar-se amb



la vídua, desig que covava des que es van conèixer. Quan la Maria Rosa sàpiga la veritat es
produirà el desenllaç fatal.

Els fets estan inspirats en una història real que succeí a la localitat de Solivella, a la Conca de
Barberà a mitjans del segle XIX durant la construcció de la carretera que travessa la villa. Escrita
en prosa especialment per a l'actriu madrilenya María Guerrero, l'obra es va estrenar el 24 de
novembre del 1984 al teatre Novetats de Barcelona, amb direcció d'Enric Borràs i amb Concepció
Ferrer com a protagonista.

Simultàniament s'estrenava al Teatro Español de Madrid la versió castellana de José Echegaray i
protagonitzada per María Guerrero. L'obra ha estat traduïda també a l'anglès, el francès, l'italià,
l'alemany, el txec, el portuguès i el sicilià.

LES OPINIONS

"Guimerà té una escriptura particular, fosca però atractiva. A finals del s. XIX fa servir tots els
recursos del drama romàntic per qüestionar els impulsos del desig, amb polaritats
(masculí-femení) extremes," explica Subirós.

L'actriu Mar del Hoyo, que es fica a la pell de la Maria Rosa, ens parla del seu personatge: "Maria
Rosa és un homenatge a totes les dones fortes, que lluiten i viuen experiències injustes, però que
no perden l'esperança de ser felices i volen seguir vivint. És un personatge fort, lluitador, que no té
por per expressar el que sent i que no pot evitar expressar-se en tot. Ella recorda l'Andreu, el seu
primer amor... però té el desig de refer la seva vida." L'actriu lloa Carlota Subirós: "No és
impositiva, et permet jugar, anar trobant coses, t'escolta..." I també al seu company Borja
Espinosa: "Ens hem entès de seguida en la manera en què havíem d'interpretar els personatges i
els sentiments. No ens ha calgut parlar!"

L'Espinosa s'emociona en sentir les paraules de l'actriu i afegeix: "En Marçal és un personatge
complex amb la Maria Rosa! L'obra té unes forces que ens fan situar en un lloc primari.
L'acció-reacció és la clau. Són gent que no té res, a banda d'una feina molt dura, però són
personatges amb moltes capes. En Marçal té una gran barrinada mental vivint tantes pulsions,
totes juntes. Em sento l'home de les 1000 màscares!" I encara diu: "Les sensacions són tan fortes
com un tren que passa ràpid. T'hi has de ficar al 100%. També és una obra molt coral. Quan toca,
hem de ser-hi tots alhora. Si algú no hi és, la rèplica falla."

L'escenografia és radicalment del nostre temps, us convido a veure el vídeo penjat al TNC
(http://www.tnc.cat/ca/maria-rosa). Albertí està convençut que "ara toca seduir la gent jove
mostrant-li un clàssic enorme, però que té la possibilitat d'entrar al nostre temps." Està situada en
un univers contemporani, sense un realisme absolut: M'interessa la universalitat dels impulsos, no
tant el lloc", diu Subirós.

Abans d'acabar, Mar del Hoyo ha volgut recordar persones que han viscut el que ha viscut ella:
"M'agradaria dedicar l'obra a tots els actors i actrius que l'han interpretat en altres ocasions, com
en Lucchetti. I també a la gent que no vindrà mai a veure-la, aquells éssers que malviuen pels
carrers amb un carro del súper i regirant contenidors."

GIRA DE MARIA ROSA PER CATALUNYA

Quan acabin les representacions del TNC, Maria Rosa sortirà en gira per Catalunya, després del
conveni signat amb Teatres en Xarxa que, per segon any consecutiu, el TNC i Teatres en Xarxa
collaboren en la gira d'un espectacle de la programació. La temporada 2014/2015 l'espectacle va
ser Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell amb direcció de Pere Planella i, enguany, l'obra escollida,
com a espectacle central de l'epicentre dedicat a la relectura del patrimoni català, és Maria Rosa,
d'Àngel Guimerà.

Com a novetat d'aquest any, Teatres en Xarxa ampliarà la gira de l'espectacle a altres poblacions.
Per a més informació: http://www.tnc.cat/ca/maria-rosa

Teatre Despí - Sant Joan Despí / divendres 4 de març 22 h

Teatre Clavé - Tordera / diumenge 6 de març 18 h

Teatre Municipal Cooperativa - Barberà del Vallès / Divendres 11 de març 21.30 h



Teatre Modern - El Prat de Llobregat / Diumenge 13 de març 19 h

Teatre Núria Espert - Sant Andreu de la Barca / Dissabte 19 de març 21 h

Teatre Àngel Guimerà - El Vendrell / Divendres 8 d'abril - 22 h

Teatre Can Massallera - Sant Boi de Llobregat / Diumenge 17 d'abril 19 h


