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01. 
EL PROFESSOR BERNHARDI
Poques vegades podrem dir que 
hem assistit a la representació 
d’una obra mestra de la 
dialèctica, on és un plaer estar 
immers sentint parlar els altres. 
Aquí, només hem d’asseure’ns i 
escoltar. � TNC. De dc. a dg.

02. 
LOCUS AMOENUS
La companyia Atresbandes ha 
agafat Lars von Trier i Dürrenmatt, 
ha sacsejat la coctelera i n’ha ha 
sortit una obra tan irritant com 
brillant.  � Hiroshima.  
De dijous a diumenge.

03. 
INFÀMIA
Si mai us heu demanat com és 
la vida d’un actor que porta a 
dins tants personatges. Si mai 
us heu demanat com pot viure 
algú que s’exposa cada dia en un 
escenari...  � La Villarroel.  
De dimarts a diumenge.

04. 
MAMMA MIA!
És un clàssic que no havia vist fins 
ara. I ho he de dir: és el més gran 
espectacle teatral que ha nascut a 
Barcelona en els últims temps.  
� Tívoli. De dimarts a diumenge.

05. 
ET PLANTO
Clàudia Cedó ha repetit l’èxit de 
‘Tortugues’. Brillant obra.  
� Tantarantana. De dc. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!Alguna cosa més que l’amant
Alberto Conejero explica a l’Andreu Gomila qui era Rafael 
Rodríguez Rapún, protagonista de ‘La piedra oscura’
Rafael Rodríguez Rapún ha 
passat a la història per ser l’últim 
amant de Federico García Lorca, 
protagonista soterrat dels 
Sonetos del amor oscuro, últim 
llibre de poemes de l’autor 
andalús. Però va ser alguna cosa 
més que “l’amant cruel”, ens diu 
el dramaturg Alberto Conejero, 
que ha tornat a la vida a un 
personatge del qual se’n parla 
ben poc a les biografies de 
Lorca. Ho fa a La piedra oscura, 
on reconstrueix les seves 
últimes hores a Santander el 
1937, que arriba al Lliure 
després de ser considerat el 
millor text castellà del 2015.

“Rapún és un emblema del 
que va ser la Segona República, 
de classe baixa, compromès 
ideològicament, que va arribar a 
La Barraca de Lorca a través del 
socialisme, i que va morir amb 
25 anys”, explica Conejero. 

Després de llegir a fons els 
Sonetos del amor oscuro, el 
dramaturg va sentir una gran 
curiositat per saber qui era 
l’home a qui anava dedicat “un 
dels cims de la poesia en 
castellà del segle XX”. Per això 
va aconseguir parlar amb el seu 
germà i la família viva de Rapún 
per construir una peça de gran 
intensitat, en la qual el 
personatge dialoga amb el seu 
carceller, un noi de 16 anys, 
Sebastián, a qui li confessa qui 
és: confident i mà dreta de Lorca 
a La Barraca, però també un 

home amb una família, unes 
il·lusions i molts dubtes. “En 
Sebastián és un nen espantat i 
no és cap personatge real. Em 
serveix per mostrar que també hi 
van haver grans derrotats al 
bàndol dels vencedors”, diu 
Conejero. Aquesta obra trenca 
els clixés de ‘bons’ i ‘dolents’ de 
la Guerra Civil, sense obviar, 
esclar, els fets. 

Conejero diu que encara tenim 
por d’explicar “la nostra 
història”. Ha hagut de sentir 

retrets de l’estil: “Què fa un 
home de 36 anys escrivint sobre 
la guerra, un nét dels vençuts?”, 
com si el relat del conflicte 
estigués segrestat. “Com a 
dramaturg, és insuportable 
haver de discutir encara si s’han 
de desenterrar els cadàvers de 
les cunetes, com el de Lorca, per 
donar-los una sepultura digna. 
És increïble”, s’exclama. 

La piedra oscura serà al Lliure 
de Gràcia ns al  de e rer.
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