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«Cuando yo era niño vivía en un pueble-
cito muy callado y oloroso de la Vega de 
Granada». Aquesta evocació del po-
eta Federico García Lorca és famili-
ar per a molts dels seus lectors, pe-
rò no ho és tant el text que obria 
aquesta frase: Mi pueblo. Es tracta 
d’una prosa publicada fins ara no-
més a les obres completes, i en una 
antologia dels inèdits juvenils de 
l’escriptor, que ara s’ha convertit 
en l’eix de Mi pueblo y otros textos ve-
gueros (Barril & Barral). Un volum 
que proposa una lectura de Lorca 
a través de la nostàlgia de la in-
fància, encarnada en un paisatge, 
Fuente Vaqueros i, en general, el 
camp que envolta Granada.
 «Aquesta peça només estava a 
disposició dels estudiosos, enter-
rada entre altres centenars de pà-
gines: valia la pena aïllar-la i do-
nar-li entitat», explica l’editor del 
text, el periodista Víctor Fernán-

dez, que ha comptat amb la «gene-
rositat extrema» de la família de l’es-
criptor. Però només amb aquestes 
pàgines escrites als 18 anys no n’hi 
havia prou. Completen el volum l’al-
locució del poeta dirigida als seus 
paisans amb motiu de la inaugura-
ció de la biblioteca del seu poble na-
tal i una selecció de 29 poemes en 
què reapareixen els temes reflectits 
a Mi pueblo, autèntiques constants en 
la personalitat de García Lorca.
 «Els textos juvenils són el seu 
banc de proves, i aquest és l’inici 
d’un cicle autobiogràfic que no va 
acabar. Aquí hi ha l’origen de mol-
tes de les obsessions de García Lorca: 
el seu contacte amb la terra; el seu 
descobriment de la diferència, que 
aquí són els nens pobres de l’escola i 
després seran els gitanos del Roman-
cero o els negres de Nova York; i l’ob-
sessió de l’amor impossible, que apa-
reix en gairebé totes les seves obres 
teatrals», explica Fernández,  que fa 
poc ja va editar les cartes inèdites de 
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la mare de García Lorca.
 Els ressons bucòlics de molts 
dels poemes seleccionats reme-
ten directament o indirectament a 
Fuente Vaqueros. «De vegades –diu 
Fernández– s’oblida que ell no era 
un poeta de la ciutat de Granada, 
sinó de poble, tot i que no tant com 
Miguel Hernández: si li pregunta-
ven d’on era responia que del Reg-
ne de Granada o de la Vega de Gra-
nada». H

‘Mi pueblo’, un 
text escrit als 18 
anys, només estava 
disponible en edicions 
per a especialistes 

Dos teatres públics de Barcelona, 
el Lliure i el Mercat de les Flors, ges-
tionen el procés de venda de les se-
ves entrades per internet des de 
l’1 de desembre a través de les se-
ves webs, www.teatrelliure.com i 
www.mercatflors.org, respectiva-
ment. Per als espectadors, el nou sis-
tema elimina les comissions d’1,50 
euros o més per tiquet que es paga-
ven amb Tel-entrada fins ara i ofe-
reix la possibilitat d’imprimir l’en-
trada a casa i evitar així les cues al 
teatre.
 Tant per Cesc Casadesús, director 
del Mercat, com per Àlex Rigola, del 
Lliure, el més important per als tea-
tres, a part d’una rebaixa en el cost 
del servei, és establir una relació més 
directa amb el públic. «Fidelitzar el 
públic i saber a qui ens dirigim serà 
més senzill», va destacar ahir Casa-
desús. «A la llarga aquest nou siste-
ma repercutirà en un augment del 
públic», va dir Rigola, responsable 
del Lliure fins a final de temporada. 
El Mercat i el Lliure han obert un ca-
mí que tant l’Auditori, el Teatre Na-
cional de Catalunya i el Liceu estudi-
en copiar en un futur. H
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