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Rafel Duran proposa al Grec una relectura de l’obra amb Mercè Arànega com a protagonista

Federico García Lorca, quan va
acabar d’escriure Yerma, la va
definir com una “tragèdia
sobre la dona estèril”. Ara bé,
“un camp erm vol dir que no
dóna fruit per manca de tre-
ball, no que sigui estèril”, acla-
reix el director Rafel Duran.
Després de llargues converses
amb la protagonista d’aquest
muntatge, Mercè Arànega, i
partint d’indicis del text de
Lorca, com l’escena de la ro-
meria i els diàlegs amb la Vieja
Pagana, els dos es van posar
d’acord en el fet que la seva
Yerma no era estèril, sinó que
ho era el seu marit. Segons el
director, “en aquella època es
creia que els homes no ho po-
dien ser, i la societat li fa creu-
re que ella n’és la culpable”.

Yerma, com tota heroïna trà-
gica, és una víctima. Víctima
ancestral d’una moral cristia-
na que l’aboca a pensar que
fins que no sigui mare no
podrà definir-se íntegrament
com a dona i que un fill només
seria acceptable dins del seu
matrimoni, és a dir, no ho seria
amb un altre home ni mitjan-
çant l’adopció.

Però el llenguatge que utilit-
za la protagonista, conservador
i fins i tot reprimit, es contra-
posa, segons Arànega, a la seva
actitud: “Yerma és una dona ab-
solutament transgressora en el

seu comportament: s’enfronta
a la societat perquè busca la
seva veritat, però alhora està
molt marcada per la seva edu-
cació”. Aquest anar contra cor-
rent, comú als personatges de
Lorca, és el què la portarà a la
bogeria.

En l’obra del dramaturg i
poeta, Yerma viu la seva obses-
sió per ser mare com una ten-
sió constant entre l’esperança
i la desesperança, que acaba
tràgicament amb l’assassinat
del seu marit i amb la possibi-
litat de tenir fills.

En aquesta producció, que se-
gons Borja Sitjà, director del
Grec, és una de les grans apos-
tes del Festival, Mercè Arànega
està acompanyada en el repar-
timent per noms com els de
Toni Sevilla, en el paper del
marit, Àlex Casanovas, Imma

Colomer, Marta Domingo o
Fina Rius.

Yerma es va estrenar l’any
1934 a Madrid amb Margarita
Xirgu com a protagonista i ha
comptat amb muntatges cèle-
bres com el del 1971, amb
Núria Espert. Es tracta d’una
obra on el més important és
l’actriu principal, ja que “és
l’única que interpreta un per-
sonatge, la resta representen
rols”, segons Duran.

Tragèdia contemporània
Amb aquesta peça, Lorca

volia recuperar el gènere de la
tragèdia des de la tradició del
Segle d’Or espanyol. Elements
com el cor (de bugaderes i de la
romeria), l’estructura (plante-
jament, nus i desenllaç) o el
paper protagonista, una hero-
ïna marcada per la seva condi-

ció i abocada a un destí inevi-
table, fan de Yerma una obra
d’arrel tràgica amb una temà-
tica actual. “Crec que malgrat
l’avanç científic, encara hi ha
dones que poden sentir aques-
ta mena d’obsessió per tenir
fills”, assegura Duran.

A partir d’aquesta idea, el di-
rector situa l’acció en un espai
atemporal amb referències es-
tètiques al surrealisme lorquià.
D’aquesta manera, Duran fuig
d’una interpretació naturalis-
ta i s’apropa al text des d’una
visió conceptual “en la qual
també hi ha una mica de deli-
ri”. Com en Shakespeare, se-
gons el director, l’obra de Lorca
“suggereix el món de la parau-
la en què el llenguatge ho és
tot”, és per això que ha optat
per depurar l’escenari des d’un
estil contemporani.

El repartiment de ‘Yerma’, ahir al matí, durant la presentació del muntatge de Duran
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Quatre anys
després del
muntatge
‘Bodas

de sangre’, Mercè
Arànega torna a
enfrontar-se amb un
text de Lorca amb
‘Yerma’, que es
representarà del 29
de juliol al 2 d’agost
al Teatre Grec.

TOCS DE COBLA

Cobla a
la fresca
josep pasqual

Dijous passat es va fer el pe-
núltim dels concerts que con-
figuraven el cartell del Festival
Internacional de Música de Ma-
tadepera, i per tancar la seva
etapa prèvia a les vacances va
oferir una proposta que anun-
ciava com un dels seus con-
certs estel·lars. Veritablement,
el Llibre vermell de la Principal
d’Amsterdam arribava amb
una fama que va suscitar prou
interès per gairebé omplir
l’acollidor paratge de Can Vi-
nyés (que s’estrenava com a au-
ditori a la fresca), però amb
permís del Quartet Egidius,
l’estel que més va brillar va ser
la magnífica lluna plena que
va il·luminar l’indret.

A Catalunya es desenvolupen
algunes de les millors escoles
de jazz, flamenc o tango, i
només per la manca de costum
mai no deixa de sorprendre’ns
que la música de cobla provo-
qui l’interès dels músics de
fora. És precisament per aquest
motiu que les tradicionals gires
biennals de la cobla holandesa
tenen un indubtable atractiu,
especialment perquè enguany
no es limitava a les audicions
de sardanes. A Matadepera va
oferir la versió per a cobla del
Llibre vermell de Montserrat, que
ha presentat recentment amb
arranjaments dels especialistes

en música antiga Oliver
Boekhorn i David Dramm. Una
bona idea de la qual va arribar
prèviament l’enregistrament
discogràfic, cosa que va con-
tribuir a generar una expecta-
ció favorable que no va trobar
resposta en un escenari ocupat
per una formació orquestral
només discreta en la seva pro-
ducció pròpia i entre desajus-
tada i despreocupada en la
resta del programa. Establint
un clar contrast, la lluïssor cris-
tal·lina de les veus del Quartet
Egidius van protagonitzar els
moments veritablement pletò-
rics d’un concert que va comp-
tar amb una posada en escena
simple i efectiva que contribu-
ïa a realçar la màgia d’aques-
ta joia musical.

En els 25 anys d’història del
Festival de Matadepera la cobla
només ha estat present d’una
manera ocasional. No obstant,
enguany ha estat prou hàbil
per oferir en primícia a Cata-
lunya una proposta original i
interessant que configura no-
més la punta de llança d’un
atractiu projecte artístic que la
Principal d’Amsterdam ha di-
buixat a llarg termini i que ser-
virà per desenvolupar amb ulls
forans les possibilitats de la
cobla com a eina d’expressió
musical.

La Principal
d’Amsterdam va

oferir a Matadepera
la seva versió del
‘Llibre vermell’

És increïble què fa aquest home amb la veu. L’enlaira i la deixa
caure en picat, fa cabrioles i tirabuixons, l’enreda amb ella ma-
teixa o la treu disparada a cops de pit com una metralladora. La
doblega, l’estira i l’arronsa, imita el so del contrabaix o del saxo,
exagera el to i dóna la nota en una autèntica exhibició de ma-
labarisme interpretatiu fora del comú. Al Jarreau porta 40 anys
treballant la veu i això es nota. La té tan ben educada que deixa
que sigui ella la protagonista absoluta dels seus xous, fent-la
volar com un estel pel cel de l’escenari mentre els músics la
segueixen per allà on va amb obediència absoluta.

Però tota aquesta ostentació de força serviria de poca cosa si

el veterà crossover no l’acompanyés d’un gust exquisit per triar
les cançons i per les bones maneres amb què les versiona: res-
pectant l’ànima, però vestint-les de diumenge. A l’auditori plaça
Abadia de Sant Feliu de Guíxols, Al Jarreau es va mantenir fidel
a un repertori que evoluciona, però que canvia poc. I si bé ini-
cia el concert amb una esplèndida interpretació de Route 66, ir-
reconeixible fins que apareix la tornada, al llarg d’una hora i
mitja es van tornar a escoltar clàssics com Save me o Take five que
serveix adornades amb encenalls d’altres composicions. Perquè,
quan menys t’ho esperes, després d’un solo de bateria, baix i te-
clats, de sobte surten els primers compassos de We’re in This Love
Together o, per exemple, va desconstruint Mornin’ fins a trans-
formar-la en After All per art de màgia o, més ben dit, de la seva
tècnica interpretativa.

Això és el que més li agrada fer a Al Jarreau, de tota la vida:
enllaçar els temes amb un nucli comú. Ho fa amb Spain (I Can
Recall), Breakin Away, I Will Be Here For You i Boogie Down, gairebé
sense donar-se temps a respirar. Del nou disc, Accentuate the Po-
sitive, només vam descobrir Cold Duck (esquitxada amb Roof Gar-
den i Flame) i Midnight Sun (amb See See Rider i My Favoutire Things).
L’home, que ja ha celebrat els 65 anys, s’acomiada cosint en una
sola peça Agua de beber (Vinicius de Moraes) i Más que nada. (Jorge
Ben), com a introducció al bany de masses que es regala ento-
nant entre el públic Better Than Anything i Alonzo. Una gran nit
tot escoltant l’home de les mil veus.

JAZZ-FUNK
Al Jarreau

L’home de les
mil veus
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Al Jarreau. Festival de la Porta Ferrada. Sant Feliu de

Guíxols, Auditori Plaça Abadia, 23 de juliol.

Un marit estèril per a la
‘Yerma’ de García Lorca


