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Teatre i dansa

LES RELACIONS DE Pep Tosar amb els poetes 
són una meravella. I és de celebrar que el 
Teatre Romea aculli ara la seva nova creació 
sobre un poeta del qual s’ha escrit tant i tant 
que sembla impossible dir-ne res de nou o, si 
més no, aconseguir-ne una evocació original. 
Tosar assoleix aquest objectiu seguint les 
pautes estructurals dels espectacles anteriors 
amb una combinació de text, música, imatge i 
testimonis enregistrats en vídeo que configuren 
una emocionant i bella biografia íntima del 
poeta. Un viatge que evoca el Lorca més humà 
passant per la infantesa a Fuente Vaqueros, 
l’adolescència a Granada, la follia estudiantil 
a Madrid i el descobriment d’altres mons a 
Barcelona, Nova York i l’Havana.

Federico García
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L’atractiu de la proposta es basa en 
l’habilitat de Tosar per cohesionar els aspectes 
documentals  d’experts i familiars, i els 
testimonis del mateix poeta en cartes i assajos 
amb l’art profund del cant i el ball, amb dos 
artistes d’enorme sensibilitat com la cantant 
Mariola Membrives i el bailaor José Maldonado.

Un espectacle plàsticament impecable i una 
fórmula irresistible que copsa tots els sentits 
i ens regala escenes d’una poesia total, d’una 
força icònica com el pas a dos de Maldonado 
amb un cavall blanc, just després de l’únic 
fragment del teatre de Lorca. Es tracta del 
començament d’El público, aquella obra que 
obria nous camins, truncats pel vil assassinat 
del poeta. Santi Fondevila

L’actor i director ha portat a 
escena la vida i obra de Blai Bonet, 
Damià Huguet, Miquel Àngel 
Riera... amb una plasticitat i saber 
escènic insòlit. Ara acarona 
Lorca al Romea.

Quins materials de Lorca 
has fet servir?
Hi domina la prosa, que 
és segurament el 
menys conegut 
de Lorca. 
M’agrada 
sobretot 
Mi pueblo 

y otros textos vegueros, perquè 
té una volada poètica exquisida 
i, a més, ens explica en quines 
circumstàncies transcorre la 

seva infantesa. També tenim 
Impresiones y paisajes, Juego 

y teoría del duende. I, esclar, 
tenim Poeta en Nueva York, 
Doña Rosita, Llanto por Ignacio 

Sánchez Mejías. I el que va 
escriure Ian Gibson.

Lorca no ets tu.
L’esquema és el mateix 
d’Esquena de ganivet. En 
lloc de Pep Ramis fent 

de Damià Huguet, és el bailaor 
José Maldonado qui és Lorca.

Com t’ho has fet per defugir els 
tòpics?
He intentat defugir-los tots. Per 
això l’espectacle es diu Federico 

García, per anar a allò essencial. 
Es tractava de retratar aquest 
Lorca mític i evitar la morbositat. 
Ell no va ser un màrtir vocacional: 
s’hi ha convertit perquè els 
feixistes el van matar. Però 
representa els 100.000 enterrats 
a les cunetes. Entrevista 

d’Andreu Gomila

Q&A Pep Tosar: l’home que 
estima els poetes

DE QUÈ VA…
Un viatge per la vida 
de Lorca a través de 
la seva obra.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
La poètica de 
l’espectacle és 
insuperable.

 Teatre Romea. M: Liceu. 

De dt. a dg. Fins al dg. 28 

de maig. 17-24 €.

DIUMENGE
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Una magnífica lectura de 

l’obra de Brossa a càrrec 

d’Hermann Bonnín ens 

apropa el seu univers i la 

Barcelona franquista dels 

anys 60.

La Seca. M: Jaume I. De dc. a 

dg. Fins al dg. 21.

REFRACCIONS
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Una bona obra de Concha 

Milla amb personatges 

propers, amb crisis igual 

de familiars, que parla de 

la ruptura.

 Sala Flyhard. M: Hostafrancs. 

De dj. a dl. Fins al dl. 15.

GENTE BIEN
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La Cubana es manté a 

la cartellera gràcies a un 

espectacle on, a partir de 

Rusiñol, retraten els 

nou-rics nostrats.

Coliseum. M: Universitat. De 

dt. a dg. Sense data de comiat.

A TOTS ELS QUE 
HEU VINGUT
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Amb el cas Pujol que 

encara treu fum, Marc 

Rosich satiritza la 

Catalunya pujolista. 

Teatre Nacional. M: Glòries. 

De dc. a dg. Fins al dg. 7.

ENS

AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre


