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teatre

‘SOL SOLET’ 
NO ÉS NOMÉS 
UNA CANÇÓ  
Àngel Guimerà és un tòtem de la 
dramatúrgia catalana. Li toca a un teatre 
públic mirar els seus clàssics de forma 
atrevida. Carlota Subirós ho ha fet en 
aquest drama passional. Amb nota

S 
ol, solet / vine’m a veure / vine’m a veu-
re / sol, solet / vine’m a veure que tinc 
fred. Poques tornades tenen la mateixa 
fama. Peça emblemàtica del cançoner 
infantil català, és a més el títol d’un dra-
ma rural d’Àngel Guimerà, l’insigne au-
tor teatral de Terra baixa, Maria Rosa o 
La filla del mar. Aquesta és una peça 
posterior, del 1905, molt menys famo-
sa que les anteriors i que, com explica 
Carlota Subirós, la directora del muntat-
ge que ha estrenat el TNC, es capbussa 
en els espais tenebrosos de l’ànima, en 
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un aclaparador desig d’aire destructiu. També és una 
obra sobre la soledat, cosa manifestament clara en el 
seu títol, al voltant d’un personatge com el Jon, de gran 
profunditat psicològica. 
 El Jon (Javier Beltrán) arriba a un hostal de poble con-
vidat pel Bernabé (Ramon Pujol), fill de la mestressa, a 
qui ha salvat de morir ofegat en un temporal marí.  El re-
ben la matriarca, la Gaetana (Mercè Aránega), l’hereu Hi-
pòlit (Roger Casamajor) i la Munda (Laura Aubert), nebo-
da de la Gaetana i que està embolicada amb l’Hipòlit. Per 
aquest entorn, de freqüents ganivetades dialèctiques i 
escassos moments d’assossec, també pul·lula el senyor 
Querol (Oriol Genís), company de timba  de l’Hipòlit. 
 Si l’arribada del Bernabé i el Jon, a qui la Gaetana rep 
amb amor filial, sembla motiu d’alegria, ràpidament es 
giraran les tornes per l’assilvestrat Hipòlit, una mala pe-
ça que aviat posa la seva mirada amenaçadora sobre el 
Jon. I no solament perquè sembla avenir-se bé amb la 
seva mare. També amb la Munda. A partir d’aquí, les 
males notícies per a l’univers familiar seran constants. 
 Subirós ha aplicat a Sol solet una mirada contempo-

SUBIRÓS PLANTEJA UNA 
VERSIÓ MOLT ESTILITZADA 

AMB UN EFECTIU JOC  
DE LLUMS I OMBRES

DAVID RUANO /TNC

rània, encara més accentuada que la de 
la seva versió de Maria Rosa fa un parell 
de temporades, també al TNC. En un es-
pai gairebé nu –només unes taules i ca-
dires per recordar-nos que estem en un 
hostal–, es mouen els personatges de 
forma gairebé coreogràfica. Irrompen 
quan tenen escena i s’aparten, als cos-
tats, sense deixar d’actuar, quan no és ai-
xí. Tot amb un joc de llums i ombres de 
potent simbolisme, a partir de la mani-
pulació d’un focus a càrrec de Laia Du-
ran, o amb un personatge espectador 
(Antònia Jaume / Alba Pujol). El vestuari 
de Marta Rafa, de negre generalitzat, 
apunta aquesta foscor que alimenta el 
drama i també la força que Subirós li vol 
donar al verb de Guimerà, plantejat sen-
se additius i amb una interpretació gens 
passional. 

EL TEXT PRIMER 

La directora aposta, d’aquesta forma, 
per una estilització de la peça, per 
alleugerir-la i treure-li el pes del temps. 
També li elimina molt de foc emocional 
en una decisió que pot ser més discuti-
ble quan hi ha passions pel mig. No ex-
clou que tots els intèrprets despleguin 
un sòlid treball, en què Aubert surt de la 
seva habitual vis còmica, Casajamor és 
qui més carta blanca té per dibuixar el 
volcànic Hipòlit, i  Beltrán treu amb no-
ta el seu poderós personatge. Algú que 
sembla emergir de les tenebres, d’una 
soledat vital desoladora, a la recerca de 
l’escalf del refugi familiar, però que no 
aconseguirà tenir-lo. I és que el sol no 
acaba de brillar per a ningú en aquesta 
peça de Guimerà. —

Sol solet  
Sala Petita del TNC 
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EL+
Una atractiva mirada 
contemporània al 
clàssic que elimina, 
sense perdre força, el 
llast del pas del temps.

EL-
Una posada en escena 
atmosfèrica i que es 
basa en el text pot 
allunyar del muntatge el 
públic més tradicional.
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