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O fills o
res!
Francesc Massip

L’estrena de Yerma al Madrid lerrouxista i de la CEDA
(1934) va provocar un intent de boicot per part de
l’extrema dreta similar al que han exercit contra la
llei dels casaments gais els mateixos elements into-
lerants. I és que Lorca s’acara sense embuts a les con-
vencions d’una societat apallissada per dos mil·len-
nis de sermons anorreadors. Lorca posa a la picota
les entitats tradicionals que han servit durant segles
per mantenir la gent sotmesa i obedient. Una: la ins-
titució del matrimoni que va néixer com a mer pacte
econòmic i encara perviu en molts contextos com un
pedaç amanyogasat per la família i els interessos del
clan. Dues: l’exclusiva finalitat atorgada a l’enllaç,
sancionada pels vetlladors de la moral i l’ordre: la re-
producció. Tres: el patriarcat i les situacions de des-
igualtat i injustícia que s’han perpetuat fins avui ma-
teix. Yerma és una sonora bufetada a aquests tres pi-
lars. El personatge de Yerma participa d’aquestes
convencions però quan li falla l’objectiu únic per al
qual ha estat educada, es rebel·la.
Rafel Duran ha sabut fer una lectura enèrgica i vi-
gent de la tragèdia lorquiana, amb un orgànic espai
escènic de Lladó, un clos de vares vermelles com un
atol de corall que enreixa les il·lusions de la prota-
gonista, un cèrcol mòbil que es reagrupa en distin-
tes figures al llarg de la representació per designar

els múltiples llocs de l’acció. Hi ha diversos elements
plàstics que remeten a l’estètica del surrealisme, com
l’ou sobre rodes dalinià, la caracterització de les cu-
nyades de Yerma enfundades en hilarants caps de
garsa que mouen com un ocell, màscares inspira-
des en Max Ernst, o com les fotografies de Man Ray
impreses sobre la roba. Aquest poc encertat recurs
converteix el vestuari en una mena d’uniforme pa-
ramilitar, cosa que lligaria amb el clima de camp de
concentració que es va creant a l’entorn de Yerma,
assetjada pel marit i, sobretot, per les murmuraci-
ons.

I aquest és l’altre front de denúncia que obre Lorca:
el llast asfixiant que suposa el control que la comu-
nitat exerceix sobre l’individu, el globus dels preju-
dicis sempre atiat per les forces reaccionàries a punt
per rebentar-lo en el moment convenient. A la casa

hi creixen reixats i torres de vigilància; al safareig, la
xerradissa. En aquest registre s’expressen el cor de
noies i bugaderes que es barallen i xafardegen en una
expressiva coreografia de llençols estesos. Menys força
té l’escena de la romeria de la fecunditat, perquè la
visualització explícita de l’orgia disminueix l’efecte.
Tot amb tot, els sants de carn i ossos engabiats i nus,
és una imatge poderosa.

Tot el pes de la funció recau sobre una esplèndi-
da Mercè Arànega, que compon una Yerma tel·lúrica
i vital, angoixada per la pertinaç sequera de fills, que
s’hi obsessiona fins a sotmetre’s a supersticioses ce-
rimònies de fertilitat però incapaç de transgredir les
regles inculcades. Per això, quan el marit li confirma
que no vol fills però alhora la vol posseir i s’hi abra-
ona, Yerma el mata, en defensa pròpia, convençuda
que no s’hi pot lliurar per plaer: o fills o res!

TEATRE
‘Yerma’

Mercè Arànega interpreta una Yerma tel·lúrica i vital, angoixada per la seva esterilitat
JORDI  GARCIA

‘yerma’ de Federico García Lorca. intèrprets:

Mercè Arànega, Toni Sevilla, Marta Domin-
go, Imma Colomer, Carme Fortuny, Àlex Ca-
sanovas, Marta Betriu, Fina Rius, Mercè An-
glès, etc. Espai escènic: Rafel Lladó. Direc-

ció: Rafel Duran. festival grec, barcelona,

teatre grec, 29 juliol.

El pas de l’humor a l’eix temàtic dolor va portar de nou el Quar-
tet Brodsky a signar un concert memorable, amb un progra-
ma similar al del dia anterior, però estilísticament més arris-
cat. La narració del dolor s’iniciava amb el Tercer Quartet de Bar-
tók, una meravella cristal·litzada en un sol moviment
d’inspiracions berguianes que els Brodsky van accentuar en
tot el seu avenç estètic, clarificant-ne la dissonància, sempre
sota el teló de fons d’una lectura mòrbidament dansadora, se-
gellada amb tints de tristesa fatalista. Janácek reapareixia amb
el quartet Cartes íntimes, una reflexió dolorosa connectada a la
intimitat i als vaivens de l’amor, traduïda amb una perfecta
continuïtat de la dinàmica i ús adequat del trèmolo.

La nota més amable del dolor arribava amb el Primer quar-
tet de Smetana (De la meva vida), un passeig biogràfic que el com-
positor, sord i cansat, va escriure poc abans de morir. Tot i
algun desajust en l’afinació del viola i lleus malentesos rítmics,
el quartet va torna a estar a l’altura del cicle amb un largo sos-
tenuto aclaparador i emotivament incontestable. L’ovació final
amb part del públic alçat, així com el nivell artístic dels dos
concerts, porten a exigir noves visites dels Brodsky, si pot ser
en una sala de cambra decent que no deixi perdre els mati-
sos d’una interpretació com aquesta, un passeig que pot arri-
bar a esculpir les mil formes del dolor.

CLÀSSICA
Quartet Brodsky

Les mil formes del
dolor
Bernat Dedéu

Obres de Bartók, Janácek i Smetana. quartet brodsky.

barcelona, auditori, 26 de juliol.

No és un disbarat afirmar que el nom d’Ibra-
him Ferrer té un pes més aviat lleuger en la his-
tòria de la música popular cubana. Ell mateix
és el primer que mai no ha amagat la seva fun-
ció com a secundari dins l’escenografia
d’aquesta història. I és precisament aquesta hu-
militat natural la que fa encara més gran el seu
gest com a transmissor d’un llegat sonor que
ha viscut de primera mà, encara que des d’un
segon terme.
Ibrahim Ferrer ha hagut d’esperar que li arri-
bés la jubilació perquè l’èxit truqués a la seva
porta i li oferís aquella oportunitat que tant
havia esperat quan es trobava en la plenitud
de la seva carrera. Ara no tan sols té a la seva
disposició una de les millors bandes que po-
dria desitjar un trovero sinó que a més li està
permès cantar boleros, un registre que tenia
prohibit fins i tot com a segona veu.

Convertit ocasionalment en una estrella, re-
sulta de pura justícia poètica que sigui un co-
etani –o quasi– dels autèntics gegants de la mú-

sica cubana com Beny Moré, Miguel Matamo-
ros, Antonio Machín o Faustino Oramas El Gua-
yabero, entre molts altres, qui hagi assumit la
missió d’escampar pel món aquella llavor del
son que, recordem-ho, va rebre una primera sac-
sejada per part del nostre Santiago Auserón.

A efectes artístics la veu d’aquest septuage-
nari no està per a gaires floritures i els seus con-
certs, com el del Palau de la Música, semblen
aconseguir més la complicitat amb el perso-
natge com a testimoni d’una època que no pas
per les seves virtuts cantaires. En un primer mo-
ment els problemes de so van suscitar el pit-
jor dels presagis. Si a la fragilitat de la seva veu
se li afegia una sonorització desajustada l’ac-
tuació estava condemnada al fracàs. Però afor-
tunadament els problemes tècnics es van anar
solucionant. Això sí, es va poder constatar que
si Ibrahim Ferrer ha dedicat bona part de la seva
carrera als temes moguts no ha estat per casu-
alitat sinó perquè són els que li van a mida. Gua-
guancós, guajiras i décimas van connectar millor
amb el tarannà d’Ibrahim que no pas la seva vo-
luntat d’aproximar-se al bolero.

Allò que va ser un autèntic gaudi va ser
l’oportunitat de sentir uns músics que fan fe-
redat, com el guitarrista Manuel Galbán, el
trompetista Guajiro Mirabal i els directors mu-
sicals Demetrio Muñiz (trombó) i Roberto Fon-
seca (piano). A més del contrabaixista majús-
cul Orlando Cachaíto López. Tot i que els in-
tegrants del quartet barceloní de corda no van
tenir oportunitat de lluir-se en excés, el pú-
blic va semblar més que satisfet de marxar
amb el record de Dos gardenias en el seu re-
gistre emocional.

MÚSICA CUBANA
Ibrahim Ferrer

La humilitat
d’una estrella

Pere Pons

Ibrahim Ferrer. mas i mas festival.

barcelona, Palau de la Música, 27 de

juliol.


