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'YERMA', l'esterilitat femenina en clau flamenca 

MONTSE G. OTZET

COREOGRAFIA I DIRECCIÓ Cristina Hoyos
LLOC Jardins de Cap Roig
DATA 17 d'agost del 2004

La primera trobada escènica entre Cristina Hoyos i Federico García Lorca va tenir lloc fa anys quan la
bailaora va protagonitzar juntament amb Antonio Gades Bodas de sangre, una coreografia de l'artista,
recentment desaparegut, que ha marcat un abans i un després en el ball flamenc.

Malgrat el temps transcorregut, Hoyos manté la seva relació amb el poeta i presenta la seva adaptació
de la tragèdia Yerma. És un muntatge que la bailaora va estrenar el 1992 i que ara recupera com a
directora de la Compañía Andaluza de Danza. Hoyos ha portat la narració al seu terreny, el flamenc, i
combina ball, música i paraula per abordar la tragèdia d'una dona estèril.

A manera de metàfora, Hoyos, en col.laboració amb José Carlos Plaza, director d'escena, situen
Yerma en un paratge rural, un lloc on la sequedat de la terra impedeix el naixement de tota vegetació.
Enmig d'aquest clima àrid, Hoyos proposa un tracte estilitzat, tant en la forma com en el contingut, de
tot el món rural. Un vestuari auster i sense color, i una il.luminació, de vegades massa efectista,
serveixen per accentuar el sentiment estèril que impera en l'obra, encara que al seu torn provoquen que
l'espectacle caigui en un desenvolupament pla i una mica monòton.

Uns 20 personatges ballen les escenes de la peça mentre el text és narrat per Ana Ramírez, una
cantaora que presagia el drama juntament amb una vella pagana, paper que Hoyos s'ha reservat per
oferir el millor que existeix ara en ella: el moviment de braços i el d'unes mans que parlen per elles
mateixes. Si bé el temps li ha robat agilitat, li ha regalat mestria.

Susana Casas és una convincent Yerma, mentre que Juan Ogalla, el Junco, executa de forma
contundent el personatge del marit desafortunat. La resta de la companyia té un nivell bastant bo, cosa
que fa que la interpretació, sota les directrius d'Hoyos, sigui el millor de l'espectacle.
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