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33 Távora saluda, amb Eva Rubio, Marco Vargas i Lalo Tejada (a
l’esquerra), al final de la representació a Palma del Río (Còrdova).

EFE / OLGA LABRADOR

El director de La Cuadra de Sevilla portarà a Peralada l’obra de Lorca

Távora adapta ‘Yerma’ per
oferir un cant a la llibertat

TEATRE I PRESENTACIÓ

c

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

Salvador Távora ofereix en
el seu nou espectacle una

par t i cu lar v i s ió de Y e r m a , l a
tragèdia en què Federico García Lor-
ca indaga en les pressions socials
que suporta la dona. El festival de
Peralada estrenarà Yerma Mater el 20
d’agost. L’obra és, pel creador de La
Cuadra de Sevilla, l’essència mateixa
del text original, encara que amb un
final diferent, ja que Yerma té una
filla que es diu Libertad.

Més de 20 artistes en escena, en-

tre actors, bailaores i guitarristes par-
ticipen en aquest muntatge intimis-
ta, en què es fonen músiques,
cançons, text i aquell món visual ca-
racterístic del grup andalús. La Cua-
dra de Sevilla arribarà a Peralada
per quarta vegada; l’últim cop va ser
fa dos anys, quan van representar
l’espectacle Imágenes andaluzas para
Carmina Burana.

q CANVIS SOCIOLÒGICS
«El temps de Lorca era un altre
temps i el text de Yerma té avui al-
tres ressons», considera Távora,
conscient que torna a afrontar un
risc. «En una època en què la dona
té noves cotes de llibertat no té cap
sentit representar aquesta obra
igual que llavors». Amb tot, en el seu
nou muntatge batega la pregunta
de com seria una dona d’avui atra-
pada pels condicionants religiosos i
socials de llavors. D’acord amb
aquesta idea, a Yerma Mater hi ha
personatges doblats: el que eren en
el text de Lorca i el que voldrien ser
en temps de llibertat.

Yerma, a qui dóna vida Eva Rubio,
surt enfundada en una camisa de
força com a símbol de la repressió.
El seu altre jo, la bailaora (Lalo Teja-
da), acaba engendrant una filla, a
qui posa el nom de Libertad. Távora
ho simbolitza en el colom blanc de
la pau. En aquesta última escena de
l’obra de La Cuadra, la protagonista
recita un text escrit pel mateix Távo-
ra, on adverteix que a la dona la vigi-
la «una llibertat amenaçada». Les

germanes de Yerma es desdoblen en
beates conservadores i en monstres
amb cap de drac.

A Yerma Mater hi ha més text que
en les últimes obres de La Cuadra.
«Però no estem subjectes a la dic-
tadura del text», assegura el direc-
tor, que fa un contundent elogi del
Lorca poeta, però no del drama-
turg. Távora recorda que a Yerma hi
ha grans frases i conceptes compro-
mesos que sovint es perden ofegats
pel mateix text. «Ressaltem de for-
ma especial aquests moments»,
avança Távora. L’emoció és una altra
de les apostes del muntatge. En

aquest apartat l’espectacle incorpo-
ra una banda sonora que compta,
entre altres passatges, amb el
Rèquiem de Berlioz, veus dels cors
d’El Pasror i la Coral Polifònica de
Tomares.

Távora se sent profundament sa-
tisfet del seu nou treball, en què dei-
xa sobre l’escenari els personatges
principals de l’obra de Lorca. Així, i
a més de Yerma i les seves germanes,
apareixen Juan, el marit (el bailaor
Marco Vargas), i el pastor (Manolo
Vera), l’autèntic amor de Yerma i
qui finalment la farà mare. Yerma
Mater va viure una emocionant
preestrena a Fuente Vaqueros, just
davant de la casa de Federico García
Lorca.<

«EL LLIBRET TÉ AVUI
ALTRES RESSONS», DIU
EL CREADOR ANDALÚS


