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questa obra va ser un encàrrec de l’Ajunta-
ment de Granada i es va estrenar a l’Audi-
tori Manuel de Falla d’aquella ciutat el 26

de maig del 2001. Ara ha estat programada pel
Grec’08 dins de la sèrie de cambra de L’Auditori.
Tracta de la vida i la mort de Mariana Pineda, una
dona jove que va acceptar el garrot abans que dela-
tar els liberals contraris a Ferran VII. El poeta An-
tonio Carvajal n’ha volgut fer una versió menys
edulcorada que la de García Lorca i presenta un
personatge molt complex. Marisa Ruiz, que va fer
uns comentaris previs a la funció, explica aquesta
complexitat amb el fet que Mariana, infant abando-
nat, va patir l’estigma de ser filla il·legítima, casar-
se als catorze anys i enviudar als 19. Després co-
mença la seva actuació política durant l’anomena-
da Dècada Ominosa. Va ser executada el 26 de
maig del 1831.

L’espectacle té una mancança greu: si bé l’argu-
ment es pot seguir per sobre, es perd la riquesa su-
posada del llenguatge de Carvajal ja que és, en bona
part, inintel·ligible, a causa del fet que en determi-
nades alçàries o intensitats la pronúncia es dilueix
dins l’emissió de la veu. Quan es canta en el registre
mitjà i a una intensitat moderada aleshores sí que
s’entén. Aquesta discontinuïtat en l’entesa llastra
l’espectacle. Un piano, tres personatges i uns
quants elements escènics donen vida a una música
molt peculiar i personal de García Demestres, amb
alguna cita i tot a la Patètica beethoveniana. La mú-
sica i el pianista funcionen i el baríton i la soprano
ens van plaure més quan, a mitja veu, matisaven,
que no pas quan els calia ser més estentoris o inten-
sos. Feia gràcia veure com García Demestres, que
és un personatge histriònic, gaudia de la seva bona
dosi de presència escènica amb el deliri d’amics i
devots seus i del programa de ràdio que fa, Tutto
Demestres. Vestit de blanc lluminós, voluminós,
assegut sovint a la punta de l’escenari recitava, a
vegades amb la veu una mica enrogallada però ben
masculina, el paper de la ninfa Dàuride. Al disc
d’aquesta obra, editat el 2005, aquest últim perso-
natge està interpretat per Aitana Sánchez-Gijón.

L’obra va rebre molts aplaudiments, i els intèr-
prets i autors van haver de sortir a saludar cinc o sis
vegades. A la sortida, gentilment, es va obsequiar
bona part del públic amb un exemplar del disc que
hem mencionat.
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lírica | «mariana en sombras»

Entès a mitges
� Programa: Mariana en sombras, espectacle líric

d’’Alberto García Demestres sobre un text

d’Antonio Carvajal, interpretat per Marco

Evangelisti, piano, Olivia Biarnés, soprano, Enric

Martínez-Castignani, baríton, i Alberto García

Demestres, veu recitada

Direcció escènica: Xavier Albertí

Lloc i dia: Grec’08. Sala Oriol Martorell de

L’Auditori. 3 de juliol
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A la memòria de Carlota
Subirós només hi havia la
imatge d’aquella àvia en-
cantadora de les lletres ca-
talanes que l’entrevistaven
a la televisió. Tot i així, la
seva intuïció la va dur a
triar una actriu jove, de 26
anys, Alba Pujol. Ha estat
un encert perquè la peça
remarcarà el desig mai sa-
tisfet del tot de convertir la
vida en literatura. L’actriu
comenta la paradoxa d’ha-
ver d’interpretar els pensa-
ments fruit d’una expe-
riència de 70 anys, quan
ella no arriba a la trentena.

Subirós celebra la lli-
bertat amb què han pogut
fer el retrat, tot i mantenir
un parell de contactes amb
membres de la Fundació
Mercè Rodoreda. També
la Institució de les Lletres
Catalanes els ha facilitat
novel·les, poemes, contes i
correspondència per a la
construcció de la drama-
túrgia. Subirós llança dues
advertències: «Les parau-
les són de Rodoreda, el cos
és el nostre»; I encara, «el
resultat de l’espectacle és
molt lliure: és molt rodore-
dià en l’ànima, però poc en
les formes».

Pujol i Subirós han per-
dut moltes hores de son
amb textos de Rodoreda a
les mans. Han acabat des-
til·lant la majoria de la lite-
ratura i descartant bona pat
de les dades biogràfiques.
Tot ha passat per un em-
but, per on s’ha plasmat en
la tria del conte Paràlisi i
un plec de cartes i pròlegs
dels seus llibres. Mantin-
dran l’ambigüitat en la vi-
da tumultuosa de Rodore-
da (es va casar amb un on-
cle amb qui va tenir un fill,
va viure amb un escriptor
de la colla de Sabadell a
l’exili i va patir estretors
fins que es van instal·lar a
Ginebra, on ella va comen-
çar a excel·lir amb novel-
les com ara La plaça del
Diamant) que ella tampoc
va voler desvelar. L’obra
trena interpretació, conte,
amb música de Sila (el
nom artístic quan s’encar-
rega de fer espais sonors
de l’actor Jordi Collet) i
audiovisual.

Un exili que revitalitza
L’exili va estroncar bona
part de la potència cultural
que començava a desvet-
llar-se a la Catalunya de la

Segona República. No és
una excepció per Rodore-
da. Aquest viatge forçós,
però, l’alliberarà personal-
ment, i li donarà noves

ales, no sense penes ni tre-
balls, per a la seva obra li-
terària. Ben diferent de
Joan Oliver, recorda Su-
birós, que el va convertir

en l’artista frustrat, ell es
deia que era «la vaca de la
mala llet». Rodoreda assu-
meix el tancament «se
l’empassa i el fa fèrtil».

La Rodoreda particular de Subirós
La directora fa una dramatúrgia fidel a l’escriptora i que obvia la seva literatura

J.B / Barcelona

● Carlota Subirós només havia fet
d’actriu al terrat de casa, amb el seu
germà, confessava fa uns dies en roda
de premsa. Quan va entrar a l’Institut
del Teatre, persuadida per la dansa, de
seguida es va decantar per la direcció. I
ja mai més els llums i el públic li van
servir de reclam. Ara, la directora figu-
ra com la primera de les nines russes
que s’aniran obrint a l’espectacle Ro-
doreda. Un retrat imaginari. Ella figu-
ra com la ment on es desgranarà l’es-
pectacle. Alba Pujol i el vídeo (a vega-
des imatges suggeridores, o bé frag-
ments d’entrevista en què apareix l’es-
criptora amable, simpàtica i d’ulls vi-
us) són les següents nines que evocaran
la Rodoreda que es desviu per escriure.

La directora argumenta que, de fet,

● La dramaturga Carlota Subirós ha
fet una nova regressió a la literatura
de l’exili. Si el 1999 va rebre l’encàr-
rec del TNC per fer un treball a partir

Alba Pujol i Carlota Subirós, actriu i directora de Rodoreda. Un retrat imaginari. / ISAAC SIBECAS

de Joan Oliver, ara ha estat el direc-
tor del Grec qui l’ha convidat a nave-
gar en l’univers de Mercè Rodoreda.
Amb la lectura, Subirós ha acabat
amb prejudicis literaris fins al punt

ella simplement il·lustra el que passa
en cada direcció. El públic rep la versió
d’un text passat pel cervell dels direc-
tors. Subirós feia temps que volia com-
partir fustes amb els intèrprets. Ha tro-
bat l’ocasió ara, gairebé de manera na-
tural. A partir d’un personatge que la
captiva, i amb qui hi té divergències i
coincidències. És antagònica seva per-
què Rodoreda és autodidacta, i la di-
rectora basa la seva formació en l’aca-
demicisme; va anar, només, tres anys a
escola i va aprendre dels avis, que li re-
citaven Verdaguer. Coincideix, preci-
sament, amb la proximitat amb els
avis, Subirós també hi ha mantingut
una intensa relació. Fins al punt que els
assajos els han fet al pis dels avis, on va
aprendre a llegir i escriure.

de recomanar les novel·les als amics;
però no per convertir-los en especta-
cle. Rodoreda. Un retrat imaginari
es representa del 22 al 25 de juliol al
Mercat de les Flors.

La directora debuta a l’escenari


