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Què és el primer que escol-
ta Yerma tot just es desperta
per preparar-li l’esmorzar al
seu esquerpmarit? La can-
çó de bressol amb què Federi-
co García Lorca inicia aquesta
obramagistral que forma part
d’aquella trilogia de tragèdies
rurals lorquianes completada
ambBodas de sangre iLa casa
de Bernarda Alba. Quina és la
primera imatge –potser real o
potser encara somiada– que se
li presenta a Yerma per comen-
çar el dia? La d’un pastor que
duu de lamà el seu nen petit.
I és que,miri a onmiri i faci el
que faci, Yerma no té escapatò-
ria. Tot i tothom la porta a re-
cordar un cop i un altre el seu
únic anhel, el de sentir que el
ventre se li ha omplert amb el
batec d’una criatura. “¡Cómo
me duele esta cintura donde
tendrás primera cuna!”, excla-
maYerma quan es queda per
primer cop sola a l’escenari. I
després pregunta al tan desitjat
com inexistent nen: “¿Cuándo,
mi niño, vas a venir?”. “Cuan-
do tu carne huela a jazmín”, es
respon a ellamateixa, utilit-
zant a aquest efecte uns ver-
sos preciosos que, en qualsevol
cas, tampoc no li serveixen de
consol. Tal com va deixar dit
el mateix poeta, Yerma és “la
imatge de la fecunditat castiga-
da a l’esterilitat”. I aquí és on, si
es vol, es pot també començar
a pensar en el papermetafòric
d’aquest personatge.

La terra erma i esquerdada
Quan, a principis dels anys 70
(en ple franquisme), Núria Es-
pert va estrenar elmíticmun-
tatge de l’obra que va acabar
donant la volta almón, Fabià
Puigserver i VíctorGarcía van
crear per a ella un aparell esce-
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per sempre més

Stephen
Sondheim
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Imprescindible, el documental
d’HBO que repassa la trajectòria
vital i professional delmés gran
geni viu del teatremusical, tot
partint de sis dels seus temesmés
emblemàtics. ‘Six by Sondheim’
ofereix fragments d’entrevistes
fetes en diferents èpoques que
mostren la coherència artística de
la seva enlluernadora trajectòria
i deixen entreveuremolts racons
de la seva intimitat, i ens regala
memorables ‘bonus tracks’ afegits
per a l’ocasió: serveixi com a
exemple lamagistral interpretació
de la cançó ‘I’m still here’ que
ofereix Jarvis Cocker. I on la podeu
trobar, aquestameravella? Doncs a
la programació de Canal Plus.

Però, alhora, amb lamateixa passió
i ganes que posen al tema elsmillors
professionals. Així és com se’ns
presenten des d’aquestmateix
dissabte 8/2 i fins al pròxim 1/6 les
companyies de dansa i teatre, les
corals i les bandes demúsica que
formen part de la tercera edició del
projecte Espai A. En total, aquests
artistes acostumats a treballar per
amor a l’art visitaran quinze ateneus
de distintes localitats de la geografia
catalana i faran una cinquantena
d’actuacions amb vint espectacles
diferents. Espai A consolida així
el seu objectiu de crear una xarxa
d’exhibició que doni a l’amateurisme
la visibilitat que esmereix.MÉS
INFORMACIÓ:WWW.ESPAIA.CAT.

nogràfic carregat de simbolo-
gia: una gran lona pentagonal
imòbil que evocava clarament
la ibèrica pell de brau i els seus
componentsmés repressius.
Fent servir un recurs esceno-
gràficmés auster, la versió del
text dirigida pel recentment
desaparegutMiguelNarros que
ara arriba als nostres escenaris
(i amb la qual SilviaMarsó s’en-
fronta al que potser és el repte
interpretatiumés important de
la seva carrera) té lloc damunt
una terra tota seca i plena d’es-
querdes que tradueixmolt bé
l’estat anímic de la protagonis-
ta. Però que també vol visualit-
zar l’opressiu context cultural i
social en què ha crescut Yerma.
I en aquest context, una dona
que no ésmare, ni és dona ni és
res. Com la terra erma.

I si tot fos culpa seva?
De fet, el director d’aquest es-
pectacle –que compta amb
una partitura musical flamen-
ca creada per EnriqueMoren-
te– afirmava haver tingut molt
present la seva pròpia mare
a l’hora d’abordar el muntat-
ge. ComYerma, també la ma-
re de Narros va tenir el que ell
mateix qualificava com “una
no-educació; no les van ense-
nyar a ser dones”. I com ella,
també va acabar encadenant
la seva vida a un home que no
estimava, perquè així ho havia
decidit la família. Yerma, d’al-
tra banda, comença a sospi-
tar que, si el seu ventre no ha
fecundat, no és pas per culpa
seva, sinó per culpa d’en Juan,
unmarit que potser ni vol ni
pot tenir fills. En qualsevol
cas, la tragèdia de Yerma no
deixa d’estar plena de parado-
xes que no fan altra cosa que
enriquir la dimensió del text. I
és que per a Yerma no existeix
altra forma d’alliberació que
no sigui la maternitat, malgrat
que la maternitat la condem-
ni alhora a no poder sortir
mai del rol que li han assignat.
Lorca, d’altra banda, no deixa
de remarcar la intensa càrre-
ga sexual del món rural que
envolta Yerma; només cal fi-
xar-se en aquest sentit en l’es-
plèndida escena de la romeria,
d’un erotisme gairebé desafi-
ant. Però Yerma sembla tam-
bé immune a la sensualitat, i a
les paraules de les altres dones
del poble que la inciten a viure
la vida amb nen o sense nen.
Com si les obsessions pogues-
sin atendre a raons.

LORCA TRANSFORMA L’OBSESSIU DESIG DE MATERNITAT DE

YERMA EN UNA MEMORABLE TRAGÈDIA RURAL

SilviaMarsó en el paper de Yerma.

‘Ménage à trois’, a l’Espai A.


