LA SENYORA FLORENTINA I EL SEU AMOR HOMER

És una llàstima que Mercè Rodoreda no hagi escrit més obres per al teatre.
Aquesta que ara us presentem, i que va ser rescatada per la gran Rosa
Novell fa més de vint anys, és segurament el seu text teatral més reeixit.
Rodoreda escriu, amb to de comèdia de costums, gairebé a la manera d'un
De Filippo, sobre les vides, les petites misèries, les petites desgràcies i les
petites alegries d'una colla de dones barcelonines de principis de segle XX.
Sota l'aparença d'una comèdia "amable", Rodoreda compon un dels seus
personatges més emblemàtics, juntament amb la Colometa, l'Aloma i la
Teresa i la Sofia de Mirall trencat: la senyora Florentina, dona burgesa,
típicament barcelonina, professora de piano, propietària d'un gran immoble
al barri de Sant Gervasi i que, malgrat dur una vida relaxada i tranquil·la,
amaga una gran recança, una profunda malenconia per no haver pogut tenir
una vida afectiva més "convencional". Amistançada del "senyor Homer"
durant gairebé trenta anys, assistirem al seu daltabaix emocional i finalment
catàrtic, ajudada en tot moment per un "cor" de veïnes i amigues que la
protegeixen: les "intrèpides" i excepcionals Zoila, Júlia i Perpètua. La
irrupció de la nova minyona, la Serafina, una noia jove, de poble,
desinhibida, molt lluny del que la Florentina representa, serà el revulsiu que
finalment sacsejarà els fonaments de la seva llar.
Els personatges de la Rodoreda demanen a crits un grandiós repartiment.
Són personatges grans, però estan escrits des de la petitesa, des de la
minúcia d'unes vides gairebé ridícules, o, si més no, lluny de ser
memorables o heroiques. I, tanmateix, totes elles acaben essent autèntiques
"heroïnes" gràcies a la seva vitalitat, la passió per les petites coses, la
recerca de la felicitat i la força poderosa de l'amistat.
Ha estat un autèntic plaer que aquesta obra sigui encarnada per aquestes
meravelloses actrius i actors. Gràcies a totes elles, i a ells, aquesta
"Florentina" ha esdevingut per a nosaltres una autèntica celebració de
l'amistat i de la vida. Tan de bo ho sigui també per a tots vosaltres.
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