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33 Núria Espert (Bernarda), en un moment del muntatge de Lluís Pasqual. 

A dos metres. O tres o quatre... El 
públic voyeur, ubicat als dos costats 
d’un pati diàfan cobert de rajoles 
blanques, assisteix, com veïns xa-
farders, al que passa a La Casa de 
Bernarda Alba, que avui s’estrena al 
TNC. Núria Espert, la tirana, i Rosa 
Maria Sardà, La Poncia, podrien ar-
rossegar multituds a la Sala Gran 
del teatre. Però el director, Lluís 
Pasqual, volia aproximar aquesta 
enèsima versió de la tragèdia lor-
quiana als espectadors perquè sen-
tissin «el pressentiment humà de 
la maldat i de la injustícia». I així, 
com en una finestra, a la Sala Peti-
ta, veuen com se li esvalota el galli-
ner, de femelles en zel, a aquella 
implacable defensora de la decèn-
cia que Federico García Lorca va re-
tratar el 1936. 
 «Lorca arriba a descriure genèti-
cament una part del nostre caràc-
ter. El tot o res. La intolerància...», 
sosté Pasqual, que concep l’obra 
com «una fotografia de l’Espanya 
repressora, hipòcrita... D’aquesta 
atmosfera tan carregada d’energia 
negativa que arriba un moment en 
què explota. És el  segon abans del 
Big Bang de la guerra civil». 
 Eren temps de fil i agulla per a 
les femelles, i fuet per a l’home. Ai-
xí ho va deixar escrit el poeta i així 
ho recull un muntatge «molt res-
pectuós amb el text i a la vegada fet 
amb llibertat». Seguint també les 
acotacions de Lorca, Paco Azorín 

ha creat una escenografia d’una 
blancor lluminosa, neta i poètica, 
esquitxada per unes quantes cadi-
res i l’aigua que refresca les libidos 
reprimides de les filles de Bernarda, 
condemnades a vuit anys de tanca-
ment i dol carnal.  
 Un envelat de gasa (que es repe-
teix a les escenes col·lectives) entapis-
sa la primera mirada del públic: la 
vetlla del marit de Bernarda amb 40 
dones de negre que, en contrast amb 
el blanc escenari, desfilen sota la ba-
tuta dèspota interpretant una core-
ografia de ventalls i responsos. «La 
mujer en la iglesia no debe ver más hom-
bre que el oficiante, y porque lleva faldas», 
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A dos metres de la tirana

DAVID RUANO

Lluís Pasqual acosta al públic la tragèdia lorquiana que protagonitzen Núria Espert 
i Rosa Maria Sardà H «Així poden sentir el pressentiment de la maldat», diu el director

ESTRENA DE ‘LA CASA DE BERNARDA ALBA’ AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

pregona la viuda des del seu púlpit 
de poder. Una vegada ha acabat el 
dol coral, s’alça l’envelat perquè co-
brin transparència els sentiments 
 –«i surti a la llum tota la negror que 
hi ha a dins d’aquests personatges», 
exposa el director–. Al repartiment, 
encapçalat per Espert i Sardà, s’hi 
sumen, entre altres, Teresa Lozano 
(María Josefa), Tilda Espluga (criada) 
i les cinc filles de Bernarda: Almu-
dena Lomba (la rebel Adela), Marta 

Marco (Magdalena), Rebeca Valls 
(la gelosa Martirio), Rosa Vila (An-
gustias) i Nora Vavas (Amelia). I un 
preciós xaiet, fill de la boja i lúcida 
María Josefa.
 «Yo soy buena perra. Llevo 30 años 
comiendo sus sobras... Me ha tocado en 
suerte este convento pero un día me har-
taré». Ho diu una Sardà, amb el mo-
nyo canós i el cutis massa llis, final-
ment desposseïda de les seves ulle-
res fosques. És la serventa Poncia, 
l’única que ho veu tot i presagia la 
tempesta que s’acosta per culpa 
d’aquell Pepe Romano de llamps 
i trons que no apareix en escena. 
«La Poncia és com el psicòleg de 
Bernarda, només ella s’atreveix a 
parlar-li i dir-li el que pensa», la de-
fineix Pasqual, mentre l’actriu es 
desmarca de les seves paraules a 
l’obra: «¡Com vols que jo hi estigui 
d’acord  quan diu que si no tens un 
home no vals res!».  
 
UN ÀGIL BASTÓ Al seu costat, per pri-
mera vegada juntes en un escena-
ri, Espert retrata la cega intoleràn-
cia d’una mare: «Aquí se hace lo que 
mando yo. Yo no me meto en los cora-
zones pero quiero buena fachada y ar-
monía familiar», escup a l’obra la ti-
rana, mentre les seves filles es po-
dreixen pel què diran.  La veterana 
actriu, amb el bastó i el pas enca-
ra molt àgils, ha buscat a les entra-
nyes del personatge algun pòsit 
humà: «És una persona, i encara 
que no obre el seu cor, en té i jo he 
intentat mostrar-lo». 
 Un cor amb un costat fosc com 
el que, segons Pasqual, batega en 
tot ser vivent. «Hi ha alguna cosa de 
Bernarda en tots nosaltres. El po-
der, l’opressió, la violència... par-
teixen del nostre interior, els exer-
cim i també els podem trobar en 
petits detalls quotidians. Ahir ma-
teix vaig veure al carrer com una 
mare cridava al seu fill i li llança-
va una mirada insultant, com la de 
Bernarda, únicament perquè ha-
via caigut». H   

“Hi ha alguna cosa 
de Bernarda en tots 
nosaltres. El poder, 
l’opressió, la violència...”, 
diu el director

altres versions de la dèspota de Lorca

De la Xirgu a Ismael Merlo
«En ocho años que dure el luto no ha de 
entrar en esta casa el viento de la calle». 
Aquesta frase, tremenda, sintetit-
za perfectament La casa de Bernarda 
Alba. Mereixia, sens dubte, una veu 
singular per ser pronunciada per 
primer cop en un escenari. I la va 
tenir. Margarida Xirgu, la insig-
ne actriu catalana exiliada durant 
el franquisme, va estrenar el 8 de 
març de 1945 a Buenos Aires un 
dels últims textos de Lorca. El va 
enllestir dos mesos abans de ser as-
sassinat l’agost del 36. 
 Va caldre esperar fins al 64 per-
què l’obra es pogués veure en un 
teatre espanyol. Va ser al Goya de 
Madrid amb direcció de Juan An-
tonio Bardem. Cándida Losada era 
la mare tirana i Julieta Serrano,  
Adela, la víctima. L’actriu barcelo-
nina va repetir al llarg de la seva 
carrera, tot i que amb diferents pa-
pers: el de Martirio i el de Poncia. 
 Com a Martirio va participar en 
una versió que va deixar emprem-
ta quan la societat espanyola s’es-
tava despertant de 40 anys de mal-

son. Un director transgressor, Ángel 
Facio, va apostar per un canvi de se-
xe amb un actor protagonista. No-
més un va acceptar el desafiament. 
El 1976, Ismael Merlo va encarnar 
Bernarda Alba, vestit com una mon-
ja i amb un visible santcrist al pit.
 Estava acompanyat d’un gran se-

guici: María José Goyanes, Encarna 
Paso, Julieta Serrano i Mercè Sam- 
pietro. Eren temps de canvi convuls 
a Espanya que a escena es manifes-
taven amb els primers nus, com el 
de Goyanes (Adela) en aquesta ver-
sió de cru expressionisme. El mun-
tatge va arribar al desaparegut Te-
atre Talía del Paral·lel el 1977. 
 Una adaptació més convencio-
nal va ser la de José Carlos Plaza, el 
1984, amb Berta Riaza (Bernarda), 
Mari Carmen Prendes ( Poncia) i Ana 
Belén (Adela). Dos anys més tard, 
Núria Espert va dirigir un muntat-
ge que es va estrenar al Lyric Thea-
tre Hammersmith de Londres, amb 
Glenda Jackson encapçalant un re-
partiment íntegrament anglosaxó. 
 També Calixto Bieito en va fer la 
seva versió, el 1998, amb una trape-
zista despullada i una Bernarda ros-
sa (María Jesús Valdés). Julieta Ser-
rano va tancar com a Poncia la seva 
trilogia d’aquest drama, que tam-
bé té translació cinematogràfica de 
Mario Camus (1987) i una coreogra-
fia de Ramon Oller (2006). Abans, el 
1997, Lluís Pasqual ja va firmar la 
dramatúrgia d’una altra coreogra-
fia amb protagonista masculí: Anto-
nio Canales.  JOSÉ CARLOS SORRIBES 33 Ismael Merlo (Bernarda) i Encarna Paso, en un muntatge del 1976.

33 El muntatge de Calixto Bieito.


