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L’agitada casa de Bernarda
Núria Espert i Rosa Maria Sardà impacten al TNC amb el muntatge de Lorca

de la blanca i lluminosa escenogra
fia de Paco Azorín, en contrast amb 
la negror del vestuari, fins que s’aca
ba la funció. Unes cadires, una ban
queta i una taula, l’aigua per refre
dar la libido de les filles de Bernarda  
i unes cortines de gasa situades als 
dos costats de l’escenari, que aparei
xen en algunes accions corals per 
crear una inquietant atmosfera boi
rosa, completen el marc de l’acció, 
en què no falta una espectacular co
reografia de dol amb una trentena 
de dones vestides de negre.

DOL FINS AL FINAL /  La tirania de 
 Bernarda Alba (una dominant i 
ben perfilada Núria Espert), que 
ha enviudat per segona vegada i 
 decideix portar el dol fins a les úl
times conseqüències, regna a l’o
pressiva casa on s’ha tancat amb 
les seves cinc filles. No poden fer 
cap pas sense que ella ho sàpiga. 
No poden pensar ni gairebé respi
rar. No poden decidir el seu des
tí i ni tan sols els permet veure, 
com a guardiana de la decència 
dels de la seva classe, cap altre ho
me que no sigui l’oficiant de l’es
glésia, «i perquè porta faldilles».  
  El despòtic i violent exercici 
del poder a l’Espanya rural del sud 

d’abans de la guerra civil apareix 
amb claredat meridiana. L’imperi 
del masclisme més denigrant domi
na en un muntatge en què només 
apareixen dones, però en el qual 
l’ombra de Pepe el Romano, el so
miat home compromès amb Angus
tias (Rosa Vila), la més gran i més ri
ca de les filles, pesa com una llosa en 
l’agitat pati de femelles en zel.

        
La tragèdia està servida, com pro
fetitza la llenguda serventa Poncia 
(una imponent Rosa Maria Sardà, 
que dóna un curs d’interpretació). 
Adela (la rebel Almudena Lomba) rei
vindica el dret a ser ella la que, com 
a dona o concubina, segueixi domi
nant al cor de Pepe. La gelosa germa

na Martirio (Rebeca Valls) denuncia 
la situació a la mare davant d’unes 
escandalitzades Magdalena (Marta 
Marco) i Amelia (Nora Vavas) i pas
sa el pitjor. 

UN MAR DE DOL /  «No quiero llantos/ A la 
muerte hay que mirarla a la cara / ¡Nos 
hundiremos todas en un mar de luto!/ 
Ella, la hija de Bernarda Alba, ha muer-
to virgen, ¿me habéis oído?» Són parau
les de la tirana que ho diuen tot. Un 
final aclamat amb 10 minuts de bra
vos i ovacions en presència de l’emo
cionada neboda de l’autor, Laura 
García Lorca. Impressionant. H

És un luxe poder veure 
aquestes dues icones 
del teatre i l’elenc       
que les acompanya

33 Escena del muntatge de La casa de Bernarda Alba de Lluís Pasqual.
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L’
intens i aclaparador cli
ma de La casa de Bernarda 
Alba, de García Lorca, no 
ha estat mai tan a prop 

de l’espectador. De les versions que 
hem vist d’aquesta tragèdia, cap ens 
l’ha aproximat tant com la d’aques
ta estupenda versió de Lluís Pas
qual. I això que no queda tan llunyà 
el gran muntatge que Calixto Bieto 
va fer d’aquesta peça el 1998 al Ro
mea, amb una tirana rossa (María 
Jesús Valdés), una gran Poncia (Julie
ta Serrano) i fins i tot una trapezista 
despullada en escena. Dues lectures 
diferents, més asfixiant la de Calixto 
Bieito i més diàfana i lleugera la de 
Lluís Pasqual, que juga a la Sala Petita 
del TNC amb dues figures de la talla 
de Núria Espert i Rosa Maria Sardà.  
 És un luxe poder veure aquestes 
dues icones del teatre i el reparti
ment que les acompanya a tan sols 
uns metres de distància. Des dels 
primers compassos, l’intimisme del 
drama es manifesta amb una força 
extraordinària i ja no és possible des
enganxarse del que passa en l’àmbit 
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