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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Si no troba 

l’habitatge, el

podem avisar quan 

el tinguem
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«Intento no trair Lorca
sense perdre la meva per-
sonalitat.» Ramon Oller
ha imaginat una Bernarda
Alba fidel a l’original, en
què dansa contemporània i
flamenc es barregen en
una narració visual de
molta força. La matrona,
Bernarda Alba, està repre-
sentada per María Carmen
García (la Gitana de Car-
men), una dona «estricta,
hieràtica i molt poderosa».
Entre les filles sotmeses,
Oller destaca el paper
d’Adela (interpretat per
Sandrine Rouet), «algú
que encara conserva la re-
vel·lia de la joventut». Per
Oller, però, el culpable de
la situació en què es veuen
abocades totes aquestes
dones no és mai una sola
persona, sinó el context:
«Vivim, com deia Lorca,
en “un país de pous i agua
estancada”».

De collita pròpia, Oller
posa tota l’estona sobre
l’escenari cinc homes que
potencien l’espai femení,
marcat per unes reixes om-
nipresents, «metàfora de
la dona atrapada en una
presó». El final de l’obra
també està marcat per la
mirada d’Oller: «Adela es
tanca a la seva habitació i
es penja, les reixes la ma-
ten, però alhora l’allibe-
ren.»

Alguns dels moments
més impactants de l’es-
pectacle són els passatges
en què Sandrine Rouet,

Adela, s’enfila a les reixes:
«Són d’un gran virtuosis-
me i complexitat, fins i tot
sembla una acròbata, però
en cap moment es nota la
dificultat tècnica.»

Altres elements escè-
nics són unes cadires que
en algun moment estan li-
teralment penjades de la
paret. «L’assumpte de les
cadires clavades, encara
que abstracte, no s’allunya
de la tradició andalusa de
penjar-les a les parets o al
sostre, i ajuda a aconseguir
aquest simbolisme d’espai
interior tancat del qual vo-
len fugir les filles.»

Malgrat el to angoixant
de l’obra, en què es desfer-
men la gelosia, els desitjos
i la passió, el coreògraf
considera que és una obra
«fàcil» per a l’espectador,
que «pot passar un bon
moment de passions».

Des que es va estrenar al
Mercat de les Flors el
2006, Bendita ha canviat:
«És un espectacle viu –diu
Oller–, l’espectador que ja
l’hagi vist el trobarà enri-
quit.»

Oller està preparant un
solo, Merci, madame, per
a una ballarina, al mateix
temps que un espectacle

de carrer per a Dies de
Dansa. Amb vista a l’any
vinent, que se celebraran
els 25 anys de Metros, està
treballant en un nou pro-
jecte: «Anirà sobre la ma-
nera com canvien les coses
i les persones, la manera
com canvien de jaqueta.»
De la seva banda, Jordi
González, vicepresident
d’arts i continguts del
Grup Focus, va explicar
durant la presentació del
programa que estan estu-
diant una col·laboració es-
table amb la companyia:
«Ens agradaria que vin-
gués al Romea cada any.»

«Bendita», la versió de Ramon
Oller de «La casa de Bernarda
Alba», fa temporada al Romea

El teatre està estudiant pactar una col·laboració estable amb la companyia

Un moment de Bendita al Mercat de les Flors, el 2006. / ORIOL DURAN

● La companyia Metros Angar, que
dirigeix Ramon Oller, torna al Teatre
Romea de Barcelona amb una de les
obres que més èxit ha recollit des de

V. GAILLARD/ Barcelona la seva estrena, el 2006, al Mercat de
les Flors. Es tracta de Bendita Ber-
narda Alba, obra basada en el clàssic
de Lorca La casa de Bernarda Alba,
que reprodueix l’ambient repressiu

en què es desenvolupa la història.
L’obra estarà des d’avui i fins al 24
d’agost al Romea, teatre del Grup
Focus, que estudia establir una «col-
laboració estable» amb Metros.

● La Galeria Miquel Al-
zueta de Casavells exposa
a partir d’avui i per prime-
ra vegada cartes, cartells,
fotografies, gravats, dibui-
xos i llibres dedicats de Pi-
casso que havien pertan-
gut a Jaume Sabartés,
l’amic i secretari personal
de l’artista entre 1935 i
1968. La mostra recull no-
més una part d’aquest fons
pel qual s’ha interessat el
Museu Picasso.

La relació de Pablo Pi-
casso amb Jaume Sabartés
(1881-1968) es remunta
als anys de les tertúlies
dels Quatre Gats, i va ser
sense cap dubte una de les
amistats més lleials i dura-
dores de l’artista, confir-
mada en els nombrosos re-
trats que va fer del seu
còmplice i secretari perso-
nal des de 1935 fins a la se-
va mort. A Sabartés es deu
la creació del Museu Pi-
casso de Barcelona, fundat
el 1963 amb la seva col-
lecció privada, que el 1968
el mateix Picasso engran-
diria, en reconeixement
pòstum a la fidelitat del
seu amic, amb noves i im-
portants donacions. El
museu ha volgut homenat-
jar el seu fundador aquest

mateix any amb la inaugu-
ració, el març passat, de
l’Espai Sabartés, que s’ha
de completar pròxima-
ment amb una exposició
dedicada monogràfica-
ment a l’amistat que el va
unir amb Picasso a partir
d’una exhaustiva recerca
documental. L’arxiu per-
sonal de Jaume Sabartés
constituiria una aportació
de primera categoria a
l’aprofundiment d’aques-
ta relació, i l’editor i gale-
rista Miquel Alzueta, pro-
pietari d’aquest ric fons
privat, ha confirmat que el
museu està vivament inte-
ressat a adquirir-lo: «Se-
gurament arribarem a un
acord i una part serà de
compra i una altra, de do-
nació», va avançar ahir.
De moment, el marxant
barceloní ha decidit dedi-
car l’exposició central de
la temporada a la galeria
de Casavells (Baix Em-
pordà) a l’exhibició d’una
part del fons, format per
unes 400 fotografies (de
les quals n’ha seleccionat
una trentena), nombroses
cartes de Picasso amb pro-
fusió de dibuixos i textos
inèdits de tipus humorístic
i pornogràfic, gravats, car-
tells i llibres dedicats.

Alzueta exposa per primer
cop el material de l’Arxiu
Sabartés sobre Picasso

EVA VÀZQUEZ / Casavells

Un aspecte de l’exposició de Casavells. / JOAN SABATER

● El 28è Festival Interna-
cional de Música Pau Ca-
sals del Vendrell ha pro-
gramat per als propers dies
tres dels concerts més des-
tacats d’aquesta edició.

La Missa Solemnis de
Beethoven és l’obra triada
per l’Orquestra de Cambra
i el Cor Filharmònic de
Praga, fundat el 1935, per
actuar al festival aquest

dissabte (22:30 h). També
hi actuaran els solistes Ja-
na Sýkorova (mezzoso-
prano), Ludmila Vernero-
vá (soprano), Zdenek
Hlavka (baríton) i Jaroslav
Brezina (tenor).

L’11 d’agost (22:30 h)
serà el torn de l’esperada
presència de la soprano
Ainhoa Arteta, que a l’Au-
ditori Pau Casals estarà
acompanyada per la pia-
nista russa Mzia Bachtou-

ridze. Aquesta serà la ter-
cera vegada que la cantant
basca actua al Festival In-
ternacional de Música Pau
Casals, on sempre ha estat
molt ben rebuda i ha deixat
el públic entusiasmat.

El 13 d’agost actuarà
l’Orquestra Simfònica
d’Ucraïna, dirigida per
Thomas Sanderling, que
interpretarà l’Obertura de
la bella dorment, de Txai-
kovski; la Simfonia núm. 9

de Dvorák, i la Simfonia
núm. 4 de Brahms.

D’altra banda, avui tor-
narà a l’escenari de l’Au-
ditori Pau Casals la pianis-
ta japonesa Ingrid Fujiko,
que dimarts va fer un con-
cert en solitari al festival.
Avui, però, ho farà com a
pianista de l’Orquestra
Camerata XXI que, dirigi-
da per Tobias Gossmann,
interpretarà obres de Mo-
zart i Beethoven.

Tres concerts estel·lars marquen
l’equador del festival Pau Casals

NATÀLIA BORBONÈS /

El Vendrell


