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01. 
BÈSTIES
Els Baró d’Evel ens demostren 
que el circ pot ser l’espectacle 
més complet del món, que podem 
tornar a tenir set anys i veure les 
coses a través dels ulls d’un infant 
que quan veu un cavall contempla 
un univers tan proper com un 
caramel. � Mercat de les Flors. 
De dt. a dg.

02. 
RHUM
Monti va ser un dels grans 
pallassos de la nostra història i 
rep aquí un homenatge com cal. 
Riureu per les butxaques i tindreu 
un atac de melancolia grandiós.  
� T. Lliure: Gràcia. De dc. a dg.

03. 
MARITS I MULLERS
Abans de l’estrena d’‘El público’, 
podem gaudir d’un Rigola més 
de peus a terra, no menys genial 
i molt proper. Woody Allen no ha 
estat mai fàcil. � La Villarroel. De 
dt. a dg.

04. 
ANIMALS DE COMPANYIA
Estel Solé i companyia ens tornen 
a portar aquesta família que no 
troba el seu lloc al món. � Club 
Capitol. De dc. a dg.

05. 
LO TUYO Y LO MÍO
Tan simple i rodona com una 
tornada pop. � Eixample Teatre. 
De dj. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

Lorca i la veritat
Pep Tosar explica a l’Andreu Gomila què és ‘El público’ que fa 
Àlex Rigola al TNC i per què havia de ser ell el protagonista
Abans d’acceptar el paper del 
Director a El público, Pep Tosar va 
fer “un pacte de cavallers” amb 
Àlex Rigola gràcies al qual l’actor 
tindria, segons ens diu, “el camí 
lliure” per posar-se en contacte 
amb la seva història. Una línia 
temporal que comença quan 
Tosar feia segon de BUP i un 
professor de literatura li va 
endossar l’edició de Seix Barral 
d’aquesta obra de Lorca i que 
anys més tard el portaria a veure 
fins a set vegades la versió que 
en van fer Lluís Pasqual i Fabià 
Puigserver als anys 80. Ell ho 
sap tot del text i de l’autor. No 
debades, l’estiu passat va 
estrenar un espectacle 
anomenat Federico García.

El público és una obra 
especial, que només s’ha fet 
quatre o cinc vegades, que Lorca 
va escriure el 1930 i de la qual es 
va perdre el quart acte, amb la 
qual cosa no sabem ben bé de 
quina manera es rebel·la el 

públic. Va d’un director que 
munta Romeu i Julieta i per 
davant seu hi passen tots els 
seus fantasmes. Hi ha cavalls 
blancs i negres, homes, però tots 
són, ens diu Tosar, meres 
“metàfores d’ell mateix”. 

“És un monòleg psicoanalític, 

interior, de caràcter surrealista, 
del director d’escena”, afegeix, a 
partir del qual Lorca, entre 
d’altres coses, dirimeix el 
conflicte propi que vivia respecte 
a la seva orientació homosexual. 
Tosar deixa clar que el text no 
persegueix únicament una 

qüestió poètica. “Passen coses i 
hi ha una presentació de 
personatges convencional, però 
el que no és convencional és el 
llenguatge”, indica.

Per donar vida al Director, 
Tosar s’ha agafat a l’esperit de 
contradicció que emana del text i 
que és una cosa que “ens uneix 
a tots els humans”. “Lorca ens 
parla de la veritat dins 
l’espiritualitat i de la veritat dins 
el teatre i reivindica la veritat 
teatral”, assegura. “Hay que 
destruir el teatro o vivir en el 
teatro”, diu un dels personatges. 
L’últim acte, la conversa entre el 
Director i el Prestidigitador, és un 
dels fragments més bonics de la 
història de les arts escèniques. 
Els amics del poeta li van dir, 
quan van llegir l’obra, a veure si 
s’havia tornat boig. I havia 
construït una peça meravellosa. 

El público serà al Teatre 
acional ns al  de gener.

És un monòleg 
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interior, del 
director 
d’escena


