
  

  

Una ‘Yerma’ 
desequilibrada
CRÒNICA La tragèdia lorquiana perd força 
per la falta de mesura de les interpretacions

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Una de freda i una de calenta. L’úl-
tim muntatge que el referencial 
Miguel Narros, que va morir el juny 
passat, va fer de la mítica Yerma de 
Lorca ha arribat al Tívoli. Del llegat 
deixat per l’emblemàtic director a la 
companyia liderada per Silvia Mar-
só destaca l’encertat simbolisme 
d’una posada en escena gairebé nua 
que, no obstant, no troba adequada 
resposta en la falta de mesura de les 

interpretacions, en què es perd part 
del vol tràgic del drama.
 Una entregada Marsó es multi-
plica amb un gran esforç. L’actriu 
exhibeix la qualitat dels seus recur-
sos quan projecta el seu món inte-
rior i mostra la seva bona química 
amb Chema León (el pastor per qui 
se sent atreta), però hi ha moments 
en què està passada de voltes. Passa 
el mateix amb Pep Molina, incorpo-
rat al muntatge poc abans de l’estre-
na a Barcelona per substituir l’actor 

que encarnava Juan, l’estèril marit 
de Yerma. L’actor català dibuixa la 
seva actitud masclista des d’una his-
tèria massa forçada.
 Tot plegat contribueix a diluir 
la força poètica que batega darrere 

d’aquesta denúncia de la situació 
d’opressió d’una dona camperola a 
la qual les circumstàncies d’un ma-
trimoni imposat i sense amor li im-
pedeixen complir amb la seva es-
perança de ser mare. El seu arrelat 

sentit de l’honor frustra, a més, la 
possibilitat de fer realitat el seu de-
sig matern fora del matrimoni quan 
rebutja la possibilitat d’anar-se’n 
amb l’home a qui realment estima.

ESTATS D’ÀNIM / Un arbre sec, que es 
manté dret en una terra estellada, i 
el llac que fa de riu són elements 
d’una gran potència escènica. En 
aquest marc, acompanyat per un 
canviant fons de núvols que respon 
als estats d’ànim de la tragèdia, es 
desenvolupa el relat. Estan ben re-
soltes les coreografies de les calum-
nioses bugaderes i alguns efectes 
com el de la tempesta d’aigua que 
cau sobre l’escenari accentuen l’am-
bient de la trama.
 La música del també desaparegut 
Enrique Morente, amb la veu grava-
da i en directe de la seva filla Soleá, 
és un altre dels atractius del muntat-
ge. En aquest irregular espectacle te-
nen rellevància, a més dels protago-
nistes, les actuacions de María Álva-
rez i el citat León. H

33 Silvia Marsó i Pep Molina, en una escena de l’obra del Teatre Tívoli.
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De la glòria al patíbul
3‘Tomás Moro, una utopía’, dirigida per Tamzin Townsend, arriba al Barts

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

«A
judeu-me a pujar al 
patíbul; baixar, ja en 
baixaré sol». Així les 
gastava Tomàs Moro, 

influent pensador, teòleg, polític, 
humanista, escriptor, poeta...  i can-
celler d’Enric VIII, que va acabar de-
capitant-lo per la seva oposició al di-
vorci del monarca de Caterina d’A-
ragó i l’escissió anglicana. Aquest 
humor negre i ironia és un dels tra-
ços que descobreix Tomás Moro, una 
utopía, muntatge de Tamzin Town-
send sobre l’adaptació d’Ignacio 
García May d’una obra escrita a 10 
mans: les de William Shakespeare i 
quatre autors isabelins més.
  Censurada i clandestina en la se-
va època, la Royal Shakespeare Com-
pany la va estrenar el 2004 al Globe 
londinenc. El dia 27 arribarà al Barts 
del Paral·lel en una gran producció 
que no ha escatimat mitjans: elenc 
d’11 actors liderats per José Luis Pa-
tiño, vestuari d’època i potent cre-
ació audiovisual. La utopía (100.000 
euros de pressupost) ha estat possi-
ble gràcies a la Universitat Interna-
cional de la Rioja, que ja va produir 
Enrique VIII.
 
UN NARRADOR HISTORIADOR /  Townsend 
explica que la versió castellana de 
García May va aportar un nou perso-
natge, el narrador historiador, que 
facilita l’engranatge del complex co-
llage textual amb salts de temps, cinc 
firmes molt diferents (el «vol poètic» 
dels monòlegs és del bard) i l’absèn-
cia d’Enric VIII, l’altre protagonista 
de la història. 
 La figura del narrador (Paco Dé-
niz), que apareix vestit d’Armani i 
interactua amb el repartiment, dó-

na fluïdesa a una obra que Town-
send ha modernitzat amb elements 
anacrònics. «He volgut trencar la 
veritat», diu la directora britànica, 
que qualifica de «fascinant» la fi- 
gura de Moro, un home «adorat i 
poderós que ho va perdre tot, fins i 
tot el cap, per una qüestió de cons-
ciència, de fermes conviccions ca-
tòliques».
  La història recorre l’ascens, glò-
ria i caiguda de l’autor d’Utopia. Tres 
parts en què Townsend va buscar 
«acció, rialles i llàgrimes». Primer ir-
romp l’home poderós i dinàmic; des-
prés, el familiar, lúdic i intel·lectual 
i, al final, el que s’enfronta al dile-
ma que el porta a la mort. Malgrat el 

tràgic desenllaç el muntatge respi-
ra «un esperit de felicitat», afegeix la 
directora d’Un déu salvatge. Hi ha co-
lor, energia i l’humor àcid del cance-
ller en frases lapidàries: «Tinc mal de 
cap, però el rei ho solucionarà». 
 Així ho va fer el 6 de juliol de 
1535. Va desaparèixer el dolor i el 
seu venerat cap va passar a ampliar 
la llista de màrtirs i sants de la cris-
tiandat. «La seva és una història a te-
nir en compte», subratlla Patiño. «Es 
troben a faltar servidors públics que 
no s’oblidin que han de proporcio-
nar la felicitat als ciutadans. Ell és 
l’exemple d’un home que posa al 
davant les seves idees a la seva vida. 
Com Gandhi i Mandela». H  

UNA OBRA eSCRITA PeR SHAKeSPeARe I qUATRe AUTORS ISABelINS MÉS

33 Manu Hernández i José Luis Patiño, a ‘Tomás Moro, una utopía’, que arribarà a la sala Barts el dia 27.

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

«Va ser una figura 
fascinant. Ho tenia tot  
i va morir per la seva 
consciència i fermesa», 
explica la directora

NOVA TeMPORADA

Woody Allen 
dirigirà una 
obra al Real 
Plácido Domingo, Woody Allen 
i La Traviata són alguns dels re-
clams de la nova temporada 2014-
2015 del Teatro Real de Madrid, 
que ahir va presentar el seu di-
rector, Joan Matabosch. D’Allen, 
que tot i que «té alguns embo-
lics» és «previsible» que viatgi a 
Espanya per presentar l’òpera, se-
rà la direcció escènica de Gianni  
Schicchi, amb paper principal per 
a Domingo, que al seu torn serà el 
director musical de Goyescas, d’En-
ric Granados, amb col·laboració 
de l’Òpera de Los Angeles. El Re-
al, amb un pressupost de 12,9 mi-
lions d’euros, projecta 11 òperes, 
entre elles una versió de La Travi-
ata de Verdi «increïble», segons 
Matabosch, coproduïda amb el 
Liceu, i un Hansel y Gretel dirigit 
per Joan Font (Comediants).

NOVel·lA Al JUNY

Rowling llança 
nou llibre amb 
pseudònim
Serà el 24 de juny i amb el títol d’El 
cuc de seda (The silkwarm) quan J.K. 
Rowling publicarà la seva sego-
na novel·la negra amb el pseudò-
nim de Robert Galbraith, a l’edi-
torial britànica Little Brown. En 
un cas que investigarà la desapa-
rició d’un novel·lista, la creadora 
de Harry Potter rescatarà el detec-
tiu i veterà de guerra que va pro-
tagonitzar El canto del cuco, obra 
que havia estat ben rebuda per 
la crítica mentre es va mantenir 
oculta la verdadera identitat de 
l’autora i que va multiplicar les 
vendes després de filtrar-se que 
Rowling era Robert Galbraith.


