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Mar del Hoyo, en companyia de Francesc Lucchetti. FOTO: DAVID RUANO

una gran part dels seus diver-
timents. Tant és així que, com
assenyalen també els respon-
sables de l’espectacle, amb
una obra com L’avar no cal po-
sar-se a remarcar la foscor del
text –com han fet alguns mun-
tatges– perquè aquesta foscor
ja surt de forma natural en-
tre les rialles. I l’exemple més
evident d’això el trobem en
elmemorablemonòleg que
Harpagon pronuncia al quart
acte de l’obra, i que ens ve a re-
cordar que aquesta no deixa
de ser en els fons una tremen-
da història d’amor.
Però no ho dic pas perquè

Harpagon pretengui casar-se
amb la noia de la qual està en-
amorat també el seu propi fill;
si les coses vanmal dades, el
nostre avar es podrà recuperar
fàcilment del desengany. Ho
dic perquè el vincle del garre-
pa amb els diners és tan obses-
sivamentmalaltís com el de
la persona que estima amb bo-
geria algú que li fa molt demal,
però de qui no pot prescindir
per res i que ocupa sempre tots
els seus pensaments. I no ens
confonguem pas; qui cregui
que la resta de personatges de
l’obra són una colla de romàn-
tics que no presten atenció als
diners, que es fixi unamica
més en les seves actituds.

Àngel Guimerà està de sort. I
és que la sort d’un autor que ha
entrat en el selecte grup dels
clàssics locals no consisteix tant
a ser representat tot sovint (en
aquest sentit, Guimerà no ha
tingut mai cap queixa), sinó en
les condicions amb què és repre-
sentat; en l’habilitat amb què
les persones que s’han fet càrrec
de revisar el seu teatre hagin sa-
but trobar-hi el punt per oferir-
lo amb unamirada respectuo-
sa però ben nova. Més encara
quan es tracta d’un autor com
Guimerà, que corre el perill de
ser encasellat demanera força
injusta com a respectable repre-
sentant d’aquell teatre melodra-
màtic i costumista que, segons
com s’abordi, pot semblar cosa
d’altres temps. I el cas és que
només cal veure la versió lliure
i unipersonal que Lluís Homar i
PauMiró ens van oferir de ‘Terra
baixa’ o l’igualment molt nota-
ble muntatge de ‘Maria Rosa’
signat per Carlota Subirós que
ara es representa al TNC, per
adonar-se que la força d’aquests
textos vamés enllà dels fàcils

tòpics que es facin servir per en-
casellar-los. En aquest sentit, em
sembla tot un encert haver dei-
xat l’espectacle enmans d’una
directora que, com tornava a
deixar ben palès recentment al
seu no prou valorat i esplèndid
muntatge de ‘La rosa tatuada’,
sap sempre oferir noves pers-
pectives a qualsevol material
que caigui a les seves mans.

A l’ombra de la sang feta vi
Parlant de noves perspectives,
Subirós ha situat el seu espec-
tacle en un espai contemporani
dominat pel blanc enlluernador

(el sol de justícia que cau da-
munt dels treballadors mentre
construeixen una carretera no
ha canviat gens ni mica des del
temps de Guimerà) i per una
rentadora que treu fum de tan-
tes bugades com li cal fer cada
dia. Cert: el text ens parla d’una
Maria Rosa fent via cap al riu
per rentar amà la roba dels tre-
balladors de l’obra. Però també
Shakespeare ens parla d’espa-
ses, i en canvi ens sembla d’allò
més normal veure com, als
muntatges actuals de les seves
obres, tothom surt a l’escena-
ri carregant pistoles automàti-

ques. Subirós conserva el text
sense tenir por dels anacronis-
mes, conscient que el veritable-
ment important és crear una
connexió entre la nostra realitat
i la d’aquests personatges sac-
sejats per emocions, desitjos,
culpabilitat i misèria tan vius ara
com quan l’obra va ser escrita.
Crea unmolt reeixit diàleg escè-
nic entre les escenes corals que
mostren un acurat treball de di-
recció d’actors perquè cadascu-
na de les criatures de Guimerà
agafi entitat pròpia, i la intensi-
tat passional dels moments en
què el potent Marçal de Borja
Espinosa i l’excel·lent Maria Ro-
sa deMar del Hoyo resten sols a
l’escenari. Sap alhora remarcar
mitjançant l’escenografia com
fins i tot aquests moments so-
litaris estanmancats de verita-
ble intimitat, sempre sotmesos
a la mirada d’un col·lectiu que
comparteix penalitats, esforços
i moments d’alegria. I té la molt
encertada idea de deixar tota
l’estona ben a la vista les garra-
fes de vi destinades més tard a
marcar el punt àlgid d’una tra-
gèdia que, en les seves mans,
agafa nova embranzida.
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