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Qui som? Qui hem estat? Com ens hem
representat?
Davant del repte de dirigir una nova
versió de Maria Rosa, m’acompanyen de
manera recurrent quatre grans àmbits
de reflexió.
Quina relació tenim realment amb el
teatre dels nostres predecessors? En
quina mesura els nostres clàssics són el
fonament genètic de cadascuna de les
nostres singularitats contemporànies?
Si és cert que cada persona es defineix
també, en certa mesura, per les seves
filiacions i pel batec de la seva sang,
què podem arribar a descobrir respecte
nosaltres mateixos si obrim una mirada
pròpia, personal i compromesa, envers
el nostre patrimoni?
Per altra banda, aquesta peça ens convida a un univers primari, de pobresa
extrema, de supervivència gairebé animal. Com representar la misèria? Com
fer justícia escènica a una comunitat
castigada per la intempèrie, per la fam,
pel desarrelament, pel maltractament
continu, pel masclisme congènit?
I en el fil més íntim, més solitari, hi ha
un desfici desbocat, un qüestionament
ardent. Per què ens atrau la persona que
ens fa mal? Per quina llei fatal el desig
esdevé destructiu? Quin plaer trobem en
el patiment? Per què ens xucla la serp?

Guimerà presenta un món de polaritats
radicals –masculí i femení, ingenuïtat
i perversió, atracció i rebuig, impulsos
atàvics i sòrdida actualitat, la blancor
més pura i la negror més tenebrosa...
L’ànima fosca i l’ànima lluminosa s’oposen amb cruesa. Però en aquesta oposició absoluta es produeix justament el
transvasament, l’alquímia essencial: en
la llum apareix la tenebra, en la violència
apareix la tendresa, en la ignorància
apareix la lucidesa. Tot allò temut conté
tot allò desitjat. Un clam de profunda
veritat recorre aquesta fusió de contraris, tot oferint ressonàncies molt més
àmplies i desplegant, en aquesta dura
carretera de la vida, un espai generós
d’experiència i de coneixement per
mirar d’entendre una mica més qui som
i com ens representem avui mateix.
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Anne Bogart, La preparación del director. Siete ensayos
sobre teatro y arte. Barcelona: Alba Editorial, 2008
(Traducció: TNC)

La memòria té un paper enorme en
el procés artístic. Cada vegada que
dirigeixes un espectacle, estàs donant
cos a un record. El que estimula els
éssers humans a explicar històries és
l’experiència de recordar un incident
o una persona. L’acte d’expressar allò
que es recorda és en realitat, segons
el filòsof Richard Rorty, un acte de
redescripció. En la redescripció es creen
noves veritats. Rorty suggereix que no
existeix una realitat objectiva, un ideal
platònic. Creem les veritats descrivint,
o redescrivint, les nostres creences i
observacions. La nostra tasca, i la tasca
de qualsevol artista i científic, és la de
redescriure tant els supòsits que hem
heretat com les ficcions inventades
amb l’objectiu de crear nous paradigmes per al futur. [...]
El teatre tracta «sobre» la memòria; és un acte de memòria i descripció.
Hi ha obres i gent i moments de la història que cal revisitar. El nostre tresor
cultural ocult n’està ple a vessar. I els
viatges al passat ens canviaran, ens faran millors, més grans i més connectats
amb el que ens rodeja. Gaudim d’una
història única, rica i diversa, i celebrar-la
significa recordar-la. Recordar-la és
utilitzar-la. Utilitzar-la significa ser fidels a allò que som. Cal una gran quantitat d’energia i d’imaginació, i interès
per recordar i descriure d’on venim. [...]
Si som capaços de veure’ns a nosaltres mateixos en relació amb els nos-

tres predecessors i els impulsos que els
van motivar, el nostre teatre es tornarà necessàriament més intens, més poètic, metafòric, humà i expressiu. Els
nostres somnis col·lectius seran més
grans; els espais teatrals seran més irresistibles. Potser quan recordem el
passat ens veurem capaços de crear
amb una major energia i expressivitat.

Eva Yllouz, Por qué duele el amor. Buenos Aires:
Katz Editores, 2012 (Traducció: TNC)

Si bé l’adveniment de la modernitat, com
sostenen la majoria de sociòlegs i sociòlogues, ens va obrir un ventall de possibilitats emocionants, també va representar
una sèrie de riscos obscurs contra la
nostra capacitat per viure una vida plena
de sentit. Fins i tot els qui consideraven
que la modernitat implicava el triomf del
progrés sobre la ignorància, la pobresa
crònica i l’opressió reconeixien de tota
manera que comportava un empobriment de la nostra capacitat per explicar
històries boniques i viure en teixits
culturals de ric entramat. La modernitat
efectivament va despertar les persones
embriagades per les il·lusions i els miratges que fins aleshores els permetien
suportar les misèries de la vida. Això no
obstant, un cop desproveïts d’aquelles
fantasies, anàvem a viure la vida sense
cap mena de compromís amb valors ni
principis superiors, sense el fervor ni
l’èxtasi d’allò sagrat, sense l’heroisme
dels sants, sense la certesa i l’ordre dels
manaments divins, però, sobretot, sense
les ficcions que ens consolen i embelleixen la nostra existència.
Aquest efecte desembriagador es
manifesta en l’amor d’una manera més
evident que en cap altra esfera. Durant
uns quants segles en la història de l’Europa occidental, l’àmbit amorós havia estat
dominat pels ideals de la cavallerositat, la
cortesia i el romanticisme. El primer tenia com a premissa cardinal defensar els
més febles amb coratge i lleialtat. Per tant,

la feblesa femenina es trobava emmarcada en un sistema cultural que la reconeixia i la glorificava, ja que transformava el
poder masculí i la fragilitat femenina en
qualitats dignes de ser estimades, com el
caràcter protector dels homes i la suavitat
de les dones. Així, la inferioritat social de
les dones es compensava amb la devoció
absoluta dels homes cap a elles en l’esfera
amorosa, que al seu torn funcionava com
a context per a la demostració i l’exercici
de la masculinitat, la valentia i l’honor. [...]
L’estudi de l’amor no és doncs un
element perifèric sinó un element central per a l’estudi del nucli mateix i les bases de la modernitat. L’amor romàntic
heterosexual constitueix una de les millors esferes per donar compte d’aquesta ambivalència en la modernitat perquè,
en els últims quaranta anys, s’ha registrat
una radicalització de la igualtat i la llibertat en el vincle amorós, així com una escissió profunda entre l’emocionalitat i
la sexualitat. En aquest amor es troben
emmarcades les dues revolucions culturals més importants del segle xx, és a dir:
d’una banda, la individualització i la intensificació dels projectes de vida emocionals; i, de l’altra, l’economització de les
relacions socials o la utilització generalitzada de models econòmics per configurar el jo i les seves emocions. [...] Una de
les principals transformacions culturals
que acompanyen la modernitat és, doncs,
la combinació de l’amor amb les estratègies econòmiques de mobilitat social.

Carta de María Guerrero a Àngel Guimerà,
20 de gener de 1894

Àngel Guimerà, «La trepitjadora», Poesies,
edició de Blanca Llum Vidal a Poesia completa

Mi queridísimo amigo Guimerá: Ya
tengo en mi poder la segunda María
Rosa. No he querido escribirle a usted
hasta no tenerla toda y leerla toda. Tiene usted a Don José loco, entusiasmado;
nos tiene usted a todos encantados con
la obra. Mucho, mucho, nos habíamos
de equivocar si no fuera la obra un
triunfo de los gordos. Hoy en el ensayo
hablaré con Don José de si se la hemos
de dar ahora a Don Emilio (Mario).
Usted no me quiso decir nada y yo por
mi no sé resolver nada. Me encuentro
abrumada, me parece mentira que
ustedes pongan todas esas joyas a mi
disposición, y entre la alegría y el miedo
de no saber luego, de no poder llegar...
en fin, no sé lo que me pasa. Estamos
en los últimos ensayos de La de San
Quintín que se estrenará probablemente el sábado veinte y siete. Y volviendo
a María Rosa. ¡Qué acto último! ¡Qué
dificilísisisisisisimo pero qué hermosísisisisisimo! ¡Qué espléndido! En fin,
tenemos muchísimo de qué hablar, y no
quiero decir las ganas que tengo de que
echemos un buen párrafo.

Trepitjadora vas ser del pare
per la collita de l’any passat:
la vrema aquella qui sap ont para;
mes a tu, Rosa, te veig encara
salta que salta sobre el reixat.
La portadora de malvasia,
la rastellada de macabeus
sols de passar-hi tota es fonia;
i tu em miraves, i jo em delia
de no trobar-me sota tos peus.
Que al cor m’entraves penjant la trena,
fresca de llavis, l’ull esqueixat,
mal encoberta de pits i esquena,
roja de braços, alta i morena
com nostra Verge de Montserrat.
Per ço quan miro tanta cepada
que ja rosseja sense cap dany,
i diu lo pare, ma ben aimada,
«si el vent no ens porta la pedregada
mai cap collita com la d’enguany»,
Jo, recordant-me de ta hermosura
que tot m’omplia de grat plaer,
dic a la vinya que ja madura:
mai en la terra, per ma ventura,
com la collita de l’any darrer!

Josep Maria de Sagarra, pròleg a les Obres selectes
d’Àngel Guimerà, Editorial Selecta, 1948

¿Què li passà a don Àngel, que en un
moment determinat, després de l’èxit
de l’estrena de Mar i Cel, abandona els
seus herois de pretèrita ressonància, i
es deixa del pompós hendecasíl·lab, per
a crear un teatre d’ambient i de llenguatge volgudament naturalistes?
És probable que Guimerà cerqués
un camp més ample de captació de públic i al mateix temps una manera de
manifestar-se més sincera i més directa, sense les traves del vers i la insigne
disfressa del personatge. És probable
que sucumbís a consells d’algú, o a exigències que comporta el teatre. El fet és
que Guimerà aconseguí aleshores amb
el seu teatre realista les dues obres més
populars i de més posterior ressonància: Maria Rosa i Terra baixa. Però, ¿és
que ens hem de deixar enganyar per la
forma externa d’aquests dos drames,
sobretot per la del primer, i hem de
creure que evidentment Guimerà encetava un teatre realista? Jo crec que no
ens hem de deixar enganyar. A desgrat
de la forma, diria que Maria Rosa i Terra baixa són les dues obres de Guimerà
més profundament poètiques. Encara
que el món de Maria Rosa sigui el d’uns
humilíssims i desarrapats constructors
de carreteres, i el món de Terra baixa sigui el d’uns rústics i apallissadíssims
camperols, jo crec que només amb unes
lleugeres modificacions de llenguatge, i
canviant vestits i decorats, aquests dos
drames podrien situar-se en el més co-

lorit i en el més meravellós moment llegendari, i tindrien exactament la mateixa força i produirien exactament la
mateixa emoció.
El color social d’aquestes dues
obres és una mera anècdota que no influeix ni gota en la terrible humanitat
dels personatges. «Manelic» i «Maria
Rosa» són dos oprimits que es vengen
brutalment, però posseïts d’una raó que
esparvera; i es vengen d’aquells que,
també brutalment, els han ofès fins a la
ignomínia. Aquesta és la clau, la justificació i l’enorme èxit popular dels dos
drames. «Maria Rosa» és una desgraciada, d’una infelicitat que fa tremolar;
«Manelic» és d’una càndida rustiquesa
que frega el cretinisme; però aquests
dos deixats de la mà de Déu, com els
herois purs, que no tenen ni explicació
ni justificació, per obra i gràcia de la seva potent, fresca i sana carnadura —o
per trampa sublim del joc de mans del
poeta—, en el moment que adquireixen
consciència del propi destí es converteixen en dues tempestats d’emoció i de
simpatia humana.
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04/03/16
Teatre Despí –
Sant Joan Despí

Titaina, sainet líric
Llibret: À. Guimerà
Música: E. Morera
TNC, Sala Petita
25/01/16, 20 h
Entrada lliure

06/03/16
Teatre Clavé –
Tordera
11/03/16
Teatre Municipal
Cooperativa –
Barberà del Vallès
13/03/16
Teatre Modern –
El Prat de Llobregat
19/03/16
Teatre Núria Espert –
Sant Andreu de la Barca
08/04/16
Teatre Àngel Guimerà –
El Vendrell
17/04/16
Teatre Can Massallera –
Sant Boi de Llobregat
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Mitjans col·laboradors

Col·laboradors

Conversa amb
Damien Bazin
Llegir l’escenari
Biblioteca El Clot (DHUB)
25/01/16, 19 h
Activitat gratuïta
Conversa amb
Carlota Subirós
Lectures escèniques
Biblioteca d’Horta
26/01/16, 19 h
Activitat gratuïta
Col·loqui amb
Rafael Ribó
TNC, Sala Petita
29/01/16, després
de la funció
Activitat gratuïta

I PROPERAMENT...

TNC & TAPES

03/02/16 – 11/02/16
Nadia
N. Ghulam, C. F. Giua
i E. Szwarcer
Sala Tallers

Noves tapes i platillos
que canvien segons mercat.
Per gaudir abans o després
de la funció. I també
els menús «Exprés» i
«Piscolabis del teatre»,
sense esperes amb reserva
prèvia: 933 065 729
restaurant@tnc.cat

10/02/16 – 20/03/16
El professor Bernhardi
Arthur Schnitzler
Sala Gran
21/02/16 – 13/03/16
Bitels per a nadons
(Concert tribut a
The Beatles)
La Petita Malumaluga
Sala Tallers
17-18/02/16
Tu no surts a la foto
Enric Nolla
Sala Tallers
17/03/16 – 24/04/16
Don Joan
Molière
Sala Petita
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