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The Killers
pavelló olímpic de badalona (22.00)

La banda de Brandon Flowers ve 
amb el seu grandiloqüent pop-
rock amb aspiracions d’arribar a 
omplir els grans estadis.

La tirana Bernarda Alba de Lorca 
reuneix tres figures de l’escena

Núria Espert i Rosa Maria Sardà actuaran juntes 
per primer cop sota la direcció de Lluís Pasqual 

El muntatge arribarà el 29 d’abril a la Sala Petita 
perquè el públic en pugui sentir «tota la força»

imma FeRnÁndeZ
BARCELONA

F
ederico García Lorca s’es-
trena al Teatre Nacional de 
Catalunya amb tota la pom-
pa que es mereix. Núria Es-

pert i Rosa Maria Sardà coincideixen 
per primera vegada sobre un esce-
nari dirigides per Lluís Pasqual, una 
altra figura de l’escena. Elles són la 
mare tirana i La Poncia, respectiva-
ment, en la tragèdia més universal 
del poeta granadí, La casa de Bernarda 
Alba, que s’estrenarà el 29 d’abril.  
 «Lorca deia que el teatre és la po-
esia que abandona el llibre, s’aixe-
ca i es fa humana», va explicar ahir 
el director català, que va justificar 
l’elecció de la Sala Petita per repre-
sentar un muntatge d’alta volada: 
«Vull que el públic, situat als dos cos-
tats de l’escenari, en senti tota la for-
ça. És una obra per a voyeurs. Com si 
algú fes un forat a la paret, mirés el 
que passa a la casa i sentís la huma-
nitat terrible dels personatges».

  doTZe doneS / Un terra de rajoles cla-
res, cadires de fusta antigues i un en-
velat. I a sota, un grapat de dones ves-
tides de negre governades pel flagell 
de la intolerància. La dotzena d’ac-
trius del repartiment ja ha iniciat els 
assajos a les ordres de l’únic home. 
Lorca va escriure l’obra el 1936, amb 
el subtítol Drama de mujeres en los pue- 
blos de España, i a Pasqual  li ha sem-
blat molt oportú recuperar-la ara, 
«en un moment en què la societat es 
comença a impregnar de memòria 
històrica». «No podem analitzar el 
present i mirar cap al futur sense co-
nèixer el passat», va declarar el pres-
tigiós director, que va definir la tra-
gèdia com «una fotografia» de l’èpo-
ca.  «Sembla una obra naturalista. Es 
mostra fins a quin punt pot arribar 
la intransigència atàvica del poder 
i com si se li posa una tapadora de 
plom a la passió, el sexe o l’amor, al 
final rebenta». 
 Les que no pretenen disputar-se 
el poder sobre la tarima són les du-
es dames protagonistes. «Això no és 
un concurs ni una competició. Som 
professionals i treballarem a favor 
de l’obra», va engegar Sardà, que 
abans havia admès: «De tots els aquí 
presents, jo sóc la que menys sap de 
Lorca, encara que sóc una gran lec-
tora i tinc tots els seus llibres».  Para-
petada darrere de les seves habituals 
ulleres fosques, l’actriu va posar una 
mica de gràcia a la multitudinària 
trobada amb els mitjans: «Pasqual 
m’ha fet molts regals teatrals. Sem-

pre que tenia una dona que es moria 
d’alguna cosa me l’oferia. L’única ve-
gada que no em mata és aquesta». 
 El director va valorar del duo 
estel·lar el seu gran intel·lecte. «És 
una cosa que no es pot interpretar; 
s’ha de tenir i totes dues són molt 
intel·ligents. I necessitava així ma-
teix gent capaç d’arribar a la tempe-
ratura tràgica». A arribar-hi també 
hi contribueixen Rosa Vila (Angus-
tias), Marta Marco (Magdalena), No-
ra Navas (Amelia), Rebeca Valls (Mar-
tirio) i Almudena Lomba (Adela), les 
cinc filles de Bernarda i, en altres pa-
pers, Teresa Lozano, Tilda Espluga, 
Marta Martorell, Montse Morillo i 
Bàrbara Mestanza.
 A més a més, en una escena hi 
apareixen 30 figurants. Pasqual 
també volia un cavall (com a metà-
fora de Pepe Romano). Però, davant 
de les dificultats que comportava 
–l’obra anirà a Madrid i després de 
gira–, s’ha hagut de conformar amb 
un xai. H 

33 D’esquerra a dreta, Rosa Maria Sardà, Lluís Pasqual i Núria Espert, ahir al TNC, durant la trobada amb els mitjans de comunicació.

GUILLERMO MOLINER

ESTRENA AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

J «la vida m’ha portat sovint per la 
poesia de lorca», va recordar ahir 
núria espert, que a principis dels 
anys 70 va iniciar les funcions de 
Yerma, sota la direcció de l’argentí 
víctor García, i s’hi va passar 
15 anys. «vam començar amb 
problemes terrorífics i vam acabar 
triomfant a Tòquio».

J el 1980, quan era codirectora 
del centro dramático nacional, va 
protagonitzar, dirigida per Jorge 
lavelli,  Doña Rosita la soltera... 

J dirigida per pasqual va 
interpretar, amb alfredo alcón, 
Haciendo Lorca. «Un dels millors 
espectacles de la meva carrera i 
de la de pasqual, amb textos de 
Yerma, Bodas de sangre...». 

UNA TRAJECTÒRIA MOLT UNIDA A L’AUTOR ANDALÚS 

la pRoTaGoniSTa

bernarda. «Jo sóc una actriu que 
a vegades dirigeix. la visió del 
lluís és molt diferent de la meva. 
afortunadament; per contra no 
tindria cap interès per a mi», va dir.

J a mitjans dels anys 80, espert 
va dirigir una versió de La casa de 
Bernarda Alba per al londinenc 
lyric Theatre Hammersmith amb 
la  gran Glenda Jackson com a 

33 Núria Espert, en un homenatge a Lorca a Granada el 1997.
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