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DIVERSOS ESPAIS (OLOT)
SISMÒGRAF

Sota l’epígraf d’“El festival que detecta el moviment”, el Sismògraf 
és la cita de referència dels amants de la dansa contemporània, i 
dels que encara no saben que ho són. Aquí el ball floreix per tot 
arreu, als carres i als teatres, en espais convencionals i atípics, i per-
met valorar la temperatura del que es fa i detectar tendències. Per 
això és un dels festivals estratègics de Catalunya. 

Fins al 23 d’abril

TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC (BARCELONA)
‘IVÀNOV’

Anton Txékhov era metge, però pel coneixement de l’ànima huma-
na que mostra als seus textos hauria pogut dedicar-se a la psiquia-
tria. Àlex Rigola s’afegeix a la llista dels directors que s’han sentit 
captivats per l’autor rus amb el muntatge del primer gran text tea-
tral de Txékhov, protagonitzat per un home contradictori i en crisi, 
en una societat tan perduda que podria ser la nostra. 

Del 27 d’abril al 28 de maig

DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART

Lorca rere 
el mite 

‘Federico García’, dirigit i interpretat per Pep Tosar, encavalca 
poesia i testimoni, cant i ball flamenc i imatge documental per 

explorar la dimensió humana del poeta   

ESCENES◆ ◆

V
icenta Fernández-Montesi-
nos García no hi sent. Quan 
tenia tres anys, una otitis 
inclement la va privar per 
sempre de poder-ho fer. El 

seu pare, l’alcalde republicà de Grana-
da Manuel Fernández-Montesinos, era 
metge; però no la va poder curar. I així la 
nena Vicenta es va haver d’acostumar a 
seguir parlant segons recordava els sons, 
un record cada cop més diluït en el riu 
del temps ara que d’allò ja fa 83 anys. El 
que no ha oblidat és l’amor del seu tiet, 
que intentava enganyar les limitacions 
físiques de la nena per ensenyar-li can-
çons. El seu tiet era Lorca, i va ser assas-
sinat només tres dies després que el pa-
re metge i alcalde republicà. Dos morts 
a la família en només tres dies. El testi-
moni de la Vicenta és un dels que es re-
cullen a Federico García, el retrat bio-
gràfic, a la recerca de la persona rere el 
mite, teixit per l’actor i director Pep To-
sar. L’espectacle es presenta al Romea 
durant cinc setmanes.  

Federico García segueix el fèrtil solc 
que Tosar ha anat llaurant en el camp de 
les biografies de poetes. La casa en 
obres, dedicada a Blai Bonet, Esquena de 
ganivet, sobre Damià Huguet, Tots 
aquests dois, al voltant del cantautor 
manacorí Guillem d’Efak, o Poseu-me 
les ulleres, a partir de la vida i obra de Vi-
cent Andrés Estellés en són bones mos-
tres. “La matriu sempre és la mateixa. 
Després els espectacles són diferents 
perquè els personatges també ho són”, 
diu Tosar. Pas a pas ha anat definint un 
segell personal, més aviat un clima o 

nen sobre el pati de butaques. Tothom té 
la seva, més propera o més llunyana, i la 
projecta sobre l’escenari. “Crec que l’obra 
propicia aquesta catarsi familiar, tothom 
sap el final abans de començar, però es 
deixen anar quan veuen explicat el peri-
ple vital de Lorca. No només com a poe-
ta barra geni, sinó com a diana del dolor 
que ha suposat la Guerra Civil. Ell és el 
més conegut de tots els que hi ha en una 
cuneta, però n’hi ha 100.000 més en la se-
va situació”. 

No és el primer cop que Tosar viu la 
paradoxa entre la càlida acollida als 
seus espectacles i la dificultat per po-
der-los presentar. “De fet, per això vaig 
obrir el Maldà, per tenir un lloc per fer-
los”, diu en relació a la seva faceta de 
rescatador i programador de la petita 
sala del carrer del Pi, que va acabar de 
manera tumultuosa quan a ell no li van 
renovar el contracte i els seus fins ales-
hores col·laboradors se’n van fer càrrec. 
“Ja no cou”, assegura.  

Sovint els que podrien contractar-lo li 
fan saber que els seus muntatges són me-
ravellosos, però tenen por de la taquilla. 
No confien en la capacitat de la poesia per 
omplir platees. “Fa 30 anys que em dedi-
co al teatre, suficients per dir que no em 
compensa patir tant per construir un es-
pectacle dels que a mi m’agraden. Jo no 
vull renunciar al teatre però sí a permetre 
que el teatre em generi més decepcions, 
i els fets m’obliguen a deixar de creure que 
hi ha un lloc per a mi al teatre en aquesta 
ciutat”, explica Tosar, decidit a concen-
trar-se en el cinema i la televisió (és Bu-
ñuel a El Ministerio del Tiempo, i fa de co-
missari en una nova sèrie d’Antena 3), on 
la relació entre l’esforç i la recompensa li 
és molt més satisfactòria. BELÉN GINART

una atmosfera d’arrels oníriques que 
fan brollar l’emoció i on es barregen ele-
ments diversos. “Algun periodista ho ha 
definit amb unes paraules que semblen 
una flastomia però que són molt encer-
tades: docudrama multidisciplinari”, 
afegeix el director i intèrpret.     

L’obra entrecreua paraula (poemes i 
proses poètiques de Lorca recitats per 
Tosar; testimonis directes o indirectes 
oferts per la neboda de 
Lorca i cinc hispanistes es-
pecialitzats en ell), fla-
menc (el ball de José Mal-
donado, el cant de Mario-
la Membrives, la guitarra 
de Rycardo Moreno, la 
percussió de David Domínguez) i vídeo 
documental (realitzat per Agustí Torres). 
“He tingut l’atreviment de titular l’espec-
tacle Federico García com una manera de 
dir que jo intentaré explicar la persona i 
no el mite, perquè el mite ja el coneix tot-

hom”, diu Tosar. La vida i l’obra de l’ho-
me, explicats de manera cronològica.   

Federico García es va estrenar al Grec 
el juliol del 2015. Només se’n van fer qua-
tre funcions, malgrat l’entusiasme del pú-
blic i l’aplaudiment unànime dels crítics, 
que reclamaven una temporada a Barce-
lona. Dos anys després hi arriba per fi, una 
mica per atzar. Entremig, algunes funci-
ons (San Lorenzo de El Escorial, Mallor-

ca), sempre amb el públic 
rendit als artistes. “En al-
tres espectacles meus 
m’havia passat que la gent 
s’aixecava per aplaudir a 
mitja funció, però només 
en algunes representaci-

ons. En aquest, el públic ho fa sempre, ca-
da dia”, explica Tosar. Sap que el mèrit no 
és només seu. “Sincerament crec que l’es-
pectacle està molt bé, però també que hi 
ha una altra cosa”, i associa aquest plus a 
l’ombra de les històries familiars que pla-

‘FEDERICO GARCÍA’. 
TEATRE ROMEA (BARCELONA) 
DEL 25 D’ABRIL AL 28 DE MAIG 

JOSEP AZNAR


