
http://www.eltemps.cat/ca/notices/2016/02/guimera-centrifugat-13637.php

Sección: Cultura
25/02/2016

Guimerà centrifugat

Título: Europa Espanya Català
Autor: Francesc Foguet

És legítim i potser necessari que els clàssics teatrals passin pel sedàs de les noves estètiques. A
èpoques noves, estètiques noves. Sobretot, quan els textos ja són coneguts pel públic i ja han
estat desempolsats del dret i del revés. Amb més o menys reverència a l'original, amb més o
menys encert, els directors d'escena poden, aleshores, rellegir-los o, fins i tot, manipular-los al seu
aire.

Carlota Subirós ha fet molt bé de modernitzar Maria Rosa, d'Àngel Guimerà, un text que, al cap de
dotze anys, torna al TNC per segona vegada. La seva relectura escènica ha consistit a
recontextualitzar-lo a l'època contemporània, jugant a fons amb l'anacronisme. N'ha mantingut el
text gairebé íntegre, però l'ha ambientat en un espai i un temps actuals. Els peons de camí
imaginats per Guimerà s'han convertit, per art de màgia, en treballadors de carretera que
vesteixen i gesticulen com els d'avui.

Acceptat que és vàlid passar per la rentadora Maria Rosa, el contrast entre l'original guimeranià i
l'escenificació modernitzada no n'explota tots els mèrits. Com és sabut, Guimerà fou un gran
constructor d'emocions, en què, més enllà del naturalisme incipient i fraternitzador d'una part de la
seva dramatúrgia, allò que li interessava de veres eren les grans passions dels personatges i, més
en concret, la lluita interior, entre l'instint i la raó, de les seves heroïnes tràgiques.

Ben mirat, la centrifugació de Maria Rosa està programada perquè l'espectador que no conegui el
text surti del teatre amb la sensació que la història és molt bona i versemblant i tot. No importa
gaire que l'escenificació grinyoli a causa de l'anacronisme deliberat. En canvi, per poc que es
conegui l'original, l'opinió que se'n treu és que encara no s'ha trobat el punt per transmetre'n l'alt
voltatge simbòlic i metafòric.

Ni el color social, molt diluït en Guimerà mateix, ni la humanitat tremenda de la protagonista, tan
plena de tribulacions eròtiques, no troben una transliteració simbòlica prou afinada en el muntatge
de Subirós. En aquest sentit, en la interpretació i l'escenificació, tot i mantenir un to força digne, hi
manquen les subtilitats necessàries perquè el públic senti bategar el cor del conflicte tràgic. En
resulta una Maria Rosa una mica distant, remullada de modernitat.


