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Començaré agraint a Pep Tosar que torni als escenaris de Barcelona després d'un tems de
descans, a afalagar-nos amb el seu llenguatge propi, el seu tul, els seus poemes i la seva
sensibilitat. I encara més si ens ofereix l'oportunitat de redescobrir Lorca, en un espectacle titulat
tot senzillament Federico Garcia. Una redescoberta no tant perquè ens expliqui res de nou sinó
perquè "hi ha moltes coses de Lorca que la gent no sap". A partir d'un seguiment exhaustiu de
diversos materials que parlen del poeta (entrevistes, llibres, poemaris...) Pep Tosar i Evelyn
Arévalo han construït una dramatúrgia que segueix el patró que Tosar va utilitzar a espectacles
comTots aquests dois, sobre Guillem d'Efak; La casa en obres, sobre Blai Bonet, Poseu-me les
ulleres, sobre la vida i narrativa de Vicent Andrés Estellés o Esquena de ganivet, sobre Damià
Huguet.

Per crear aquest Federico Garcia s'han immers en el món del flamenc. A més dels recits del propi
Tosar, l'espectacle compta amb la guitarra flamenca de Jesús Guerrero, la veu de la cantaora Alba
Carmona i el bailaor Jesús Carmona, que es fica a la pell de Lorca. Jesús Guerrero els
acompanya en directe a la guitarra. Ho dirigeix Pep Tosar i l'espectacle es podrà veure del 16 al
19 de juliol a la nova i intimista sala Hiroshima.

Pep Tosar ha explicat avui a la roda de premsa que s'ha celebrat a La Virreina que l'eix de
l'espectacle és un documental per al que s'ha consultat a "acadèmics de diverses procedències."
Musicalment veurem temes de flamenc, "alguns més purs i d'altres més fusionats", la majoria dels
quals són poemes de Lorca musicats per diversos autors. "Bé, hi ha també un estàndard
emblemàtic de Billie Holiday aflamencat...", apunta Tosar.

L'espectacle s'ha nodrit de la tossuderia investigadora de Tosar: "Ens hem passat tres mesos amb
la casa inundada de Lorca, no només de la seva obra sinó de textos que parlen d'ell. Fins al punt
que, si em pregunteu d'on surt, ja no ho sé del cert. Hem entrat dins d'aquest material i n'hem anat
extraient l'essència." De tota manera, avisa que no es fan especulacions sobre coses que no se
saben del cert, ni es formulen hipòtesis: "Parteix d'una documentació que oferim en clau artística
on cadascú explica el Lorca que ha trobat." Fa èmfasi, per exemple, en el Lorca que estimava
Barcelona i de la seva intensa relació amb Catalunya: "Ell tenia aquí tot un cosmos personal que
Antonina Rodrigo explica molt bé al llibre Garcia Lorca en Catalunya. Aquí va fer la seva primera
exposició de dibuixos i estava relacionat profundament amb la cultura catalana. Fins al punt que hi
havia molta gent rendida als seus encants i, ésclar, d'altres que l'envejaven i el criticaven," diu
Tosar.

L'ESPECTACLE

Un escenari amb un tul transparent i els artistes. Aquest cop, però, el tul no és tan blanc: "És una
mica més gris, però l'estructura és semblant. És al davant de tot i nosaltres som al darrere però en
un determinat moment, actuem al davant. L'únic que no es mou és el guitarrista", continua el
director, que qualifica les actuacions al davant del tul de momentassus".

La dansa és essencialment flamenca: "En Pep ha fet un treball molt intens. Tant, que m'ha donat
peu i empenta per aportar coses noves. He creat un parell de moviments. És un treball molt
proper, crec que agradarà a la gent no acostumada al flamenc. Tenim l'esperança que, als que



vinguin per primer cop a descobrir-lo, potser els picarà el cuquet, farà una mica de seda i els
enganxarà", explica Jesús Carmona, un sòlid bailaor de flamenc "encara que he tingut formació
contemporània a l'Institut del Teatre."

L'espectacle està estructurat en 10 escenes o capítols que segueixen un ordre cronològic rigorós.
Comença a Fuentevaqueros (infància i origen familiar), segueix el trasllat a Granada, l'època
universitària, els viatges per Espanya, el trasllat a Madrid, la Generació del 27 (Romancero
gitano...) , els viatges a Nova York i Cuba, Buenos Aires i Montevideo, la tornada a Madrid i la
Guerra Civil. "Hem focalitzat la imatge del poeta a través de la figura del ballarí. Tot el que canta
l'Alba i el que jo recito va a parar a Carmona i ell ho transmet al públic amb el seu cos, per intentar
ajudar-lo a entendre l'incomprensible del que va passar."


