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'La piedra oscura', multinominada als premis Max
2016, arriba al lliure
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Tot just quan s'acabaven de saber els nominats als Premis Max 2016, hem anat a la presentació
de La piedra oscura, d'Alberto Conejero, que es podrà veure al Lliure des d'avui mateix dia 17 fins
al 28 de febrer. L'espectacle és candidat a tots aquests Max: al Millor Espectacle de Teatre; a
Alberto Conejero per la Millor Autoria teatral (una categoria que ja havia obtingut als Premis Ceres
2015); Max a Pablo Messiez per la Millor Direcció Escènica; a Paloma Parra per al Millor Disseny
d'Illuminació i a Daniel Grao com a Millor Actor Protagonista. I encara me'n puc deixar algun
perquè els he buscat tota sola a la llista sense les ulleres. Ells han estat tan discrets que no ens
n'han parlat! L'interpreten Daniel Grao (Rafael) i Nacho Sánchez (Sebastián). A la roda han assistit
l'Alberto, el Pablo i el Nacho.

Alberto Conejero ha començat la trobada descrivint l'espectacle com "un miracle, perquè va néixer
com una obra petita per al Teatro Maria Guerrero i ja porta un recorregut d'un any!" Tot un any que
l'ha fet viatjar per una vintena de ciutats de l'Estat espanyol... i a Londres!. Com diu en Lluís
Pasqual: "Els espectacles tenen vida pròpia!" No és perquè si. L'obra parla dels sentiments, la
vida, el compromís i la implicació política de Rafael Rodríguez Rapún, que fou l'últim company de
Federico García Lorca i que va ser secretari de La Barraca, la companyia de teatre creada per
Eduardo Ugarte i Lorca, a la segona República.

El projecte neix de la fascinació de Conejero per Lorca que no surt a l'espectacle però que hi és
molt present- i també per Rodríguez Rapún des de que era adolescent: "Mai em cansaré d'agrair a
la família de Rafael que ens permetessin accedir als seus arxius personals on hem trobat autèntics
tresor, agendes, fotos... Un material colpidor que, gràcies a la seva generositat hem anat emergint.
A nivell públic hi ha una absència total de relat de'n Rafael i hem volgut saber qui era, més enllà
dels clixés", diu. Ha explicat que va ser molt emocionant perquè va parlar amb el Tomàs, germà de
Rafael, que tot i que estava malalt el va atendre molt amablement. Per a Pablo Messiez, hi ha un
altre miracle: "Poder portar un treball propi per arreu i, ara, venir a Barcelona i al Teatre Lliure, un
espai al que sempre havíem somiat de venir." I no s'ha acabat: tornen a Madrid al setembre, a fer
més temporada!

L'actor Nacho Sánchez ens vol desgranar el perquè l'espectacle està tan viu: "Planteja com no
desaparèixer del tot. Venim al món, fem coses... i marxem. No té sentit. Si no ets al record,
desapareixes per sempre. És per això que cal repetir les pàgines més rellevants de la nostra
història tantes vegades com calgui, perquè no es perdin. Afortunadament Lorca encara està molt
present!" L'espectacle, que té com a rerefons la Memòria Històrica i la Guerra Civil, no segueix un
rigor històric. Conejero s'ha volgut centrar en les pulsions i emocions del protagonista,
emparant-se en "llicències poètiques no reals, que ajuden a destacar la veritat. I amb el permís de
la família!" L'obra congrega un munt d'emocions que van canviar coses: "Quan escrivia l'escena
final em vaig adonar que alguna cosa s'havia mogut en mi. No pagaré mai el deute que tinc amb
Garcia Lorca, però m'agrada el concepte de idees comuns i de compartir el país amb gent
propera. L'espectacle fa també un homenatge a tots aquells personatges anònims que no surten a
les biografies. Si ho aconsegueix, haurà valgut la pena fer-lo!"

RAFAEL RODRÍGUEZ RAPÚN



Era fill d'una família humil. Va ser un home compromès amb el seu temps. Va lluitar per la
república, va militar a la UGT i es va relacionar amb diversos poetes perquè li agradava la poesia.
Ell va escriure poc, i els seus escrits s'han perdut. Va morir als 28 anys, l'any 1937, un any
després que Lorca, amb qui va conviure tres anys. No tenia clara la seva sexualitat i sortia sovint
amb dones, el que feia patir Lorca, més gran que ell i d'un estatus social molt diferent. "Queden
fotografies de tots dos a La Barraca, constàncies del seu amor al teatre i testimonis gràfics de
l'assistència de la família de Rafael a l'estrena de Yerma, amb tot el glamur que va comportar."
Han explicat que venien molt per Barcelona.

La Llicència poètica de Conejero se situa al final de la vida de Rafael: "Ell va morir vora Santander,
tocat per uns trets a la Guerra. Però ho he volgut accentuar fent que hagi estat executat
oficialment pel bàndol dels colpistes, dels Nacionals. L'obra transcorre en un hospital de
Santander, la nit aquella que esperes la mort imminent. Turmentat pels seus fantasmes no es va
defensar i es va deixar matar, una mena de suïcidi. És una manera de posar èmfasi als seus
sentiments, produïts per l'absència de Lorca durant tot aquest any que va estar sol."

A l'hospital, Rafael coincideix amb Sebastián, un personatge de l'altre bàndol, antagònic
políticament a ell. La situació en què es troben fa que treguin la part més humana. "Sóc un jove
que, durant la nit, viu l'impacte de conèixer un ésser humà contrari però amb qui té afinitats, que
ha de morir l'endemà. El noi vol ser músic i connecten en la part sensible, artística i humana",
explica Nacho. "Treballar la relació d'aquets éssers antagònics ha estat estimulant, perquè el
públic finalment en serà testimoni. Hi ha moltes històries humanes, malgrat tot, a les guerres.
L'obra és tota ella una espera i proposa què fer amb el temps mentre esperes la mort. Què fem
davant una mort imminent, quin sentit té? L'obra intenta que les vides tinguin sentit fins en aquests
últims moments, com per obrir una finestra a la justícia i a la redempció."

La piedra oscura va ser un encàrrec d'escriptura del I Programa de Desarrollo de Dramaturgias
Actuales de l'INAEM i està publicada a la pàgina web de la Muestra de Teatro espanyol de Autores
Contemporáneos.


