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Les sensacions que deixa la 
mirada de Carlota Subirós 
sobre Maria Rosa de Guimerà 
són ambivalents. La factura de 
la posada en escena és 
impecable. El treball de Max 
Glaen el esceno ra a  avid 

ofarull il luminació  i amien 
a in so  és exquisit  entre els 

tres es crea una atmosfera que 
situa el drama en una zona 
difusa entre el realisme 
costumista i la ‘bogeria 
d’amor’, tan ambigu com un 
espai que alhora és obert i 
tancat.

El desencaix arriba amb 
l’opció dramatúrgica de 
mantenir el so original del text  
–amb tots els girs, modismes i 
actituds del XIX– i sobreposar-lo 
sense més a una estètica 
contemporània. La fricció en 
aquest cas no genera una 
energia dramàtica positiva. La 
descontextualització històrica 
posa en evidència els 
anacronismes socials i morals 
de les seves escenes respecte 
a la resolució d’aquests 
conflictes en un entorn més 
modern.

Subirós només li ha posat 
granotes de treball i armilles 

reflectants a uns personatges 
que segueixen comportant-se i 
reaccionant segons els codis 
socials de fa més de cent anys. 
L’efecte és d’inversemblança, 
d’un drama social col·locat en 
una falsa realitat. Faltaria més 
valentia en la relectura de 
Guimerà –una traducció més 
extrema i dura de la precarietat 
retratada– o potser menys 
estètica. No cal treure de nou 
les faixes, però convé no deixar 
nu l’autor i mostrar fins a quin 

punt es dirigeix   a un públic del 
passat.

Aquest mateix desencaix 
pesa sobre la composició dels 
personatges, especialment 
sobre Marçal. Hi ha un 
sobreesforç per marcar la seva 
fosca complexitat, un subratllat 
innecessari en el llenguatge 
corporal, la rugositat de la veu.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Atenció a la  
Maria Rosa de Mar del Hoyo.

Maria Rosa
���

Teatre Nacional. 
Fins al 28 de febrer.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
a

01. 
HISTÒRIA
Els Sixto Paz han aconseguit 
aixecar una obra de Jan Vilanova 
Claudín que no era fàcil de 
muntar, complexa, profunda i 
amb una actriu que acabem de 
descobrir, Vicky Luengo. 
� Sala Beckett. De dc. a dg.

02. 
PLEASE CONTINUE 
(HAMLET)
Roger Bernat va convertir-se en 
l’heroi de la passada edició de 
Temporada Alta amb aquest judici 
real a Hamlet, amb advocat, 
fiscal, jutge i bidell de veritat.   
� Teatre Lliure: Gràcia. Dv. i ds.

03. 
LA BANDA DEL FIN DEL 
MUNDO
Los Corderos juguen amb la 
matemàtica i la música per oferir-
nos, com sempre, un espectacle 
que mescla glam rock i teatre 
físic. � Sala Hiroshima.  
De dijous a diumenge.

04. 
PANORAMA DES DEL PONT
Veiem poc Eduard Fernández 
als teatres de Barcelona. I per 
això només caldria anar a veure 
aquesta obra d’Arthur Miller que 
posa de llarg George Lavaudant. 
� Teatre Romea. De dt. a dg.

05. 
LA LLISTA
El primer monòleg de Laia Marull, 
que es fica en la pell d’una dona 
que s’adona que hi ha altra gent 
que està pitjor que ella.  
� Teatre Lliure: Montjuïc.  
De dimecres a divendres.
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a timeout.cat

DE LA SETMANA
L’OBRA

MÉS GUIMERÀ

COL·LOQUI AMB RAFEL RIBÓ 
Després de la representació  
de ‘Maria Rosa’ el dv. 29,  
l’actual Síndic de Greuges  

parlarà amb Carlota Subirós i  
la companyia.

‘VERGONYA ETERNA’ 
Espectacle d’Albert Arribas i Ferran 

Dordal a partir del discurs de 
Guimerà a l’Ateneu Barcelonès.  

Ateneu Barcelonès, del 18 al 20 de 
febrer de 2016. 19 h.

‘TIEFLAND’ 
Eugen d’Albert va dur a l’òpera 
‘Terra baixa’, que després va ser 
portada al cine per la cineasta 

nazi Leni Riefenstahl. Filmoteca de 
Catalunya. Dt. 23, 18.30 h.


