
Va ser una nit de sorpreses. L’escàs 
però interessat públic que es va do-
nar cita a Peralada per assistir a l’es-
trena de la versió operística en cas-
tellà de La casa de Bernarda Alba, amb 
partitura de Miquel Ortega, es plan-
tejava no pocs dubtes sobre la factu-
ra d’aquest espectacle, que va acabar 
aconseguint que l’auditori aplau-
dís els protagonistes, l’autor i el di- 
rector.
 La proximitat de l’últim muntat-
ge de l’obra a càrrec de Lluís Pasqual 
al TNC pesava massa en l’ambient. 
¿Acabaria aquesta aposta per des-
virtuar una narració tan marcada 
per la força de l’obra original? ¿Es 
convertirien les interpretacions líri-
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Òpera convincent sobre Bernarda Alba
CRÒNICA Peralada aplaudeix l’obra d’Ortega, basada en el drama teatral de Lorca

ques en un problema per seguir el re-
lat? ¿Compliria la música el paper de 
crear les atmosferes del drama lor-
quià?
 Aquestes i altres qüestions ali-
mentaven la possibilitat d’un fias-
co, malgrat que la llarga gestació del 
projecte convidava a pensar, consi-
derant la solvent trajectòria d’Orte-
ga i la seva experiència amb Lorca, 
que es tractava d’una incursió serio-
sa en el tema.

FIDELITAT AL TEXT / L’autor va compon-
dre la seva obra al mateix temps que 
el desaparegut Julio Ramos elabo-
rava un llibret fidel al text original, 
potser massa, però amb retocs per 
perfilar les àries i recitatius. I això 
es va notar en una obra concebuda 

amb una gran visió teatral, fet que 
va facilitar la direcció escènica de 
Román Calleja dins d’un muntatge 
auster.
 Però no va ser fàcil adaptar-se al 
ritme d’aquest Lorca passat pel tamís 
de l’òpera contemporània. El cant 
no sempre era intel·ligible i va costar 
acostumar-se als subtítols per seguir 
la trama. Per sort, la música, que al-
terna melodia amb un llenguatge 
de caràcter tonal i acostaments al 
jazz, va jugar un gran paper a l’hora 
d’accentuar els moments més dra-
màtics, tot i que va mostrar algun 
problema a l’hora de fer casar la líri-
ca amb el text. 
 Aviat es van dibuixar nítids l’au-
toritarisme i repressió que imposa 
Bernarda Alba (Raquel Pierotti, cor- 33 La casa de Bernarda Alba.

recta en el seu rol vocal però millor 
com a actriu) i el ferri control sobre 
les seves cinc filles en defensa de la 
moral ultratradicional. Al seu costat, 
va brillar la criada Poncia (Marina 
Rodríguez) sempre disposada a po-
sar els punts sobre les is. Montserrat 
Martí va encarnar amb bones presta-
cions líriques i dramatúrgiques la fi-
lla petita, Adela, una femella en zel 
que exhibeix amb desvergonyiment 
rebel la seva posició de posseïdora 
dels favors d’aquell Pepe el Romano 
que no apareix en cap moment en es-
cena però que centralitza el drama.
 Discreta Hasmik Nahapetyan 
com a Angustias, destinada a casar-
se amb el galant desitjat per les seves 
germanes. D’entre elles va destacar 
Beatriz Lanza com la gelosa Marti-
rio, però amb Marina Pardo, Marifé 
Nogales i Leticia Rodríguez sempre 
a un bon nivell interpretatiu. Capí-
tol a part mereix l’actriu Vicky Peña 
en el seu paper de mare desequili-
brada de Bernarda. L’Orquestra Na-
cional de Lituània i el Cor Líric de 
Cantàbria van completar el bon tre-
ball col·lectiu. H
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CINe 3 FeSTIVAL

Isaki Lacuesta presenta a Locarno el 
projecte en comú amb Naomi Kawase

Un íntim 
diàleg 
epistolar

H
i va haver una vega-
da un home que vivia 
just a la frontera en-
tre Polònia i Rússia 
i que, preguntat pel 

lloc on habitava, solia afirmar que a 
Polònia, perquè és un país més càlid. 
«Explicant històries construïm mi-
tes, i jo tinc aquesta propensió al mi-
te de la qual parlava Gil de Biedma. 
Imagino que deu ser pel fet d’haver 
crescut a Banyoles, un lloc que invi-
ta a la fabulació», assegurava ahir el 
director Isaki Lacuesta sobre aques-
ta història, relatada en els primers 
minuts de la seva nova pel·lícula. 
 Produïda pel Centre de Cultu-
ra Contemporània de Barcelona 
(CCCB) –com a part del cicle Cinèrgi-
es–  i presentada al Festival de Locar-
no, In between days és una col·lecció 
de set cartes que el cineasta català ha 
intercanviat l’últim any amb la se-
va col·lega japonesa Naomi Kawase  
–Shara (2003), El bosque del luto (2007)–, 
de qui va destacar «la seva mestria 
creant intimisme i combinant imat-
ges molt físiques, que gairebé es po-
den olorar o tocar, amb altres de fan-
tasmagòriques».
 En el context d’aquest diàleg ar-
tístic transnacional i transcultural 
–«no és una simple suma de curtme-
tratges, sinó que cada carta està es-
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crita en funció de l’interlocutor i 
del que acaba d’explicar-te», va ma-
nifestar el director de Cravan vs Cra-
van i La leyenda del tiempo–, la metàfo-
ra del polonès és molt il·lustrativa. 
Després de tot, els dos cineastes fan 
transitar la seva obra a les fronteres 
que separen la memòria de l’oblit, 
el que és visible del que és invisible, 
el document de la ficció. 

PAISATGE CORPORAL / Que, a més a 
més, comparteixin el gust per ex-
plorar el paisatge corporal dels seus 
personatges –en la primera de les 
cartes, Lacuesta es recrea en els ra-
cons de la pell de la seva amant dor-
ment– i per compondre certa poè-
tica de l’absència els converteix en 
idonis companys de viatge. «No obs-
tant, aquesta correspondència no 
pretén fomentar la comparació», 
matisava ahir el director a Locar-
no. «M’interessa més, per exemple, 
com reflexiona sobre que fàcil que 
ens resulta explicar a desconeguts 
històries íntimes que no explicarí-
em a ningú més. De la mateixa ma-
nera, ens entossudim a conèixer els 
misteris del Japó i no coneixem els 
nostres pares».
 El viatge, l’itinerari físic i emo-
cional, és una presència constant a 
In between days, i culmina amb l’ar-
ribada de Lacuesta a llocs de la seva 
infància. Visita el Museu Darder de 

Banyoles i relata la por que sentia 
envoltat d’animals dissecats. «[El 
veterinari i taxidermista] Francesc 
Darder va ser per al segle XIX el que 
els Lumière per al segle XX, els tres 
intentaven que els cossos seguis-
sin vius després de la seva mort», va 

33 El director català Isaki Lacuesta, al CCCB, el 20 de juny del 2008.
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suggerir ahir. Contemplar en pan-
talla gran algunes de les seves prò-
pies epístoles, va confessar, no li va 
resultar fàcil: «Parlen de coses mas-
sa personals. Ha estat una mica do-
lorós ensenyar-les a una sala de cine 
plena de gent». H

33 Una imatge d’In between days, de Lacuesta i Kawase.

eL CoNCuRS

Guillermo 
Asensio exhibeix 
el curt ‘Absent’
33 La presència de cineastes ca-
talans aquest any al festival de Lo-
carno és certament generosa. No-
més un d’ells, en qualsevol cas, 
opta a tornar a casa premiat. Es 
tracta de Guillermo Asensio, amb 
un curtmetratge Absent, essenci-
alment un monòleg de deu minuts 
de l’actriu Mònica Muntaner, que 
reflexiona sobre el pes del temps 
en la dona moderna. 

33 En la vida de tota dona arri-
ba un moment crític –va explicar 
Asensio ahir a la localitat suïssa–, 
 en què el cicle biològic no es pot 
endarrerir més i el fantasma de la 
maternitat, desitjada o no, fa la se-
va aparició».


