
SinopSi: 

En sortir del funeral del marit de la Bernarda, les 
filles es troben amb el rigor del dol que hauran de 
fer (8 anys) i l’herència que els pertoca a cadascu-
na. Això provocarà que la manca de llibertat, les 
repressions familiars, socials i religioses despertin 
la consciència d’aquestes dones.

Durada de l’espectacle: 1 hora i 30 minuts

RepaRtiment:

Bernarda  Pali Aguilar García
angustias  Susana Ayné Sánchez
magdalena   Vero Moreno Algar
amelia   Sara Bertrán Giménez
martirio  Cristina Suárez Ibáñez
adela   Maria Lesmes Flores
maría Josefa   Montse Hernández Rojas
poncia   Maite Hernández Ilarri
Criada   María Moreno Campos
prudencia   Susi Majoral Puig
mendiga  Antonia Giménez Plaza

Direcció   Maribel Ayné Domingo
escenografia  Atressí
Vestuari   Atressí
So i il·luminació  Atressí

Bernarda Alba
La casa de
de Federico García Lorca

tEAtRE: 1, 2, 3, 15, 16 i 17 de març, al teatre del Sol (c. del Sol, 99)

Divendres i dissabtes a les 9 del vespre i 
diumenges a les 6 de la tarda

“...un documental fotográfico”

El Mestre Lorca, referint-se a “La casa de Bernarda 
Alba”, va dir: “El poeta advierte que estos tres 
actos tienen la intención de un documental foto-
gráfico”.

Lorca coneixia de primera mà la família Alba. 
Potser per això li van caldre pocs dies de la pri-
mavera de 1936 per escriure-la. Potser per això, 
sense opció a gaires revisions, ens va deixar 
aquest “documental”, la seva última obra, amb un 
text tan lúcid, directe, àcid, irònic i dolorós.

Bernarda Alba és la corretja de transmissió d’uns 
valors  suposadament inamovibles, i es referma 
per salvaguardar-los en el model patriarcal après. 
“Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi 
abuelo”. “Látigo y mula para el varón, hilo y aguja 
para las hembras, eso tiene la gente que nace 
con posibles”.

Creiem que a Lorca li resultaria dolorós comprovar 
que el seu “drama de mujeres en los pueblos de 
España” té avui dia, fora dels escenaris, una conti-
nuïtat indecent.

Atressí

Bo d’ajut: 10 € públic en general, 8 € 
personal afiliat a CCOO i 5 € acreditant la 
condició de persona aturada.

més informació: 
El bons d’ajut estaran disponibles a partir del 
18 de febrer al local de CCOO de Sabadell 
(Rambla, 73-75). telèfon: 93 715 56 00

organització: Hi col·laboren:

Bernarda Alba
La casa de

www.sabadell.cat/dona

Aquesta activitat forma part del programa d’actes commemoratius del diA internAcionAl de lA donA 2013


