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si no de tots. Ramírez de Lucas 
també relata com va rebre la no-
tícia de la mort de Lorca, l’agost 
del 36: «Quedé mudo y sin siquiera 
poder gritar o gemir mi dolor, sin 
poder comunicárselo a los otros». 
Segons el seu germà Jesús, en-
tre tots dos hi havia una relació 
intel·lectual tant com una rela-
ció sentimental que feia que s’es-
crivissin «com dos nòvios que 
s’intercanvien poemes d’amor 
i de carinyo i d’estabilitat» i que 
es va posar a prova aquell juli-
ol de 1936: «El meu pare, la ve-
ritat, es va encendre d’ira al sa-
ber que el meu germà se’n volia 
anar a Mèxic. Llavors, la majoria 
d’edat eren els 21 anys, el meu 
germà en tenia 18 i Lorca, 38. (...) 
Però ell estava disposat a mar-
xar, i Lorca, també».

MOMENTS SECRETS / El tercer dels 
elements d’aquestes memòries 
ara difós és la introducció en què 
Ramírez de Lucas justifica per 
què el 1996 es decidia a deixar 
per escrit «el recuerdo de aquellos 
días venturosos, alegres, trágicos y 
tristísimos obsesivamente». «No ten-
go derecho a llevarme conmigo estos 
momentos secretos», conclou.
 En la seva última versió de la 
biografia del poeta granadí Vida, 
pasión y muerte de Federico García 
Lorca, publicada el 2016, Ian Gib-
son transcriu així el poema que 
Lorca hauria escrit precipitada-
ment sobre un tros de paper, de-
dicat al seu últim amor.
 Aquel rubio de Albacete / vino, 
madre, y me miró. / ¡No lo puedo 
mirar yo! / Aquel rubio de los tri-
gos / hijo de la verde aurora, / al-
to solo y sin amigos / pisó mi calle 
a deshora. / La noche se tiñe y dora 
/ de un delicado fulgor. / ¡No lo pu-
edo mirar yo! Aquel lindo de cintu-
ra / aquel galán sin amigo / sembró 
por mi noche obscura / su amarillo 
jazminero. / Tanto me quiere y le 
quiero / que mis ojos se llevó. / ¡No lo 
puedo mirar yo! / Aquel joven de la 
Mancha / vino, madre, y me miró. / 
¡No lo puedo mirar yo! H

Revelats els primers 
fragments de les 
memòries de l’últim amor  
de Federico García Lorca

Juan Ramírez de Lucas 
va relatar la seva relació  
i va rememorar el comiat  
del poeta camí de Granada 
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S
ón constants les mirades 
contemporànies a Anton 
Txékhov (com passa amb 
Shakespeare) per part dels 

directors escènics de primera línia. 
Ho fa ara al Lliure de Montjuïc algú 
amb tant recorregut com Àlex Rigo-
la, que debuta amb el dramaturg i 
prosista rus muntant una de les se-
ves obres dels primers temps i menys 
conegudes, Ivànov. En aquesta ja hi 
ha el pòsit que definirà tota la seva 
trajectòria escènica: l’agonia exis-
tencial d’un món en fase terminal, 
com va ser la societat russa a cavall 
entre els segles XIX i XX, i la melan-
colia dels seus personatges. En el cas 
del protagonista, Ivànov, portades a 
l’extrem.
 Ivànov és un petit hisendat ru-
ral que malviu arruïnat i endeutat, 
i amb una dona greument malal-
ta a la qual no només no estima (es 
va casar amb ella pel dot), sinó que 
fins i tot renuncia a pagar un trac-
tament per a la seva malaltia. Una 
ànima en pena, en definitiva, que 
no troba sentit a la seva vida. Com 
un somnàmbul, sense nord, però 
tot i així és capaç d’enamorar la filla 
d’un amic. Mala decisió la d’ella. Ivà-
nov va per lliure i no hi entén de ra-
ons. Per exemple, les que li planteja 
el doctor Lvov, l’honestedat del qual 
no troba un receptor adequat.
 Rigola ha fet –cosa gens impre-
vista, per una altra banda– una bo-

na sacsejada a Ivànov, en la direc-
ció d’eliminar la màxima teatrali-
tat possible per modelar una funció 
àgil i d’atractiva posada en escena. 
Les transgressions comencen amb 
el fet que els actors vesteixen la seva 
pròpia roba, és a dir, no hi ha disseny 
de vestuari, i es criden en escena pel 
seu nom. No són Ivànov, Lvov o Lebe-
dev, sinó Joan Carreras, Nao Albet o 

Andreu Benito. Idees atractives per 
guanyar naturalitat en el treball in-
terpretatiu, però de benefici una mi-
ca menor. Actuar, actuen, per des-
comptat, i amb solvència inqüestio-
nable.

SIMBOLISMES / La proposta vol anar a 
l’essència d’Ivànov i de Txékhov. Una 
cosa semblant al que planteja, per 
exemple, la pel·lícula de Louis Malle 
Vania en la calle 42 (amb aquella sen-
sació d’assistir a un assaig general) o 
com també va fer l’argentí Daniel 
Veronese en les seves aplaudides 
adaptacions de les peces de l’autor 
rus. Rigola busca el distanciament, 
no de l’emoció, però sí de l’excés tea-

tral. No obstant, el rega amb simbo-
lismes molt particulars –tampoc 
gens sorprenent en el seu cas– que 
aprofundeixen el to de comèdia que 
pugui tenir una obra com Ivànov. Si 
en l’original els personatges maten 
el temps amb partides de cartes, 
aquí juguen a futbol (ja des de l’es-
calfament, quan el públic s’acomo-
da), Pau Roca assaja cops de golf i Be-
nito mostra la seva antiga i contagi-
osa habilitat amb un io-ió. Molt 
divertit.

ESPLÈNDID JOAN CARRERAS / En escena 
també es planten nombrosos gats xi-
nesos de la sort, aquell objecte daurat 
de gust infame amb un braç que puja 
i baixa. Potser poden al·ludir a la ma-
la fortuna de Carreras/Ivànov o al te-
di existencial amb aquell moviment 
incessant i monòton. En un escenari 
rectangular amb el públic a dues ban-
des no hi falten tampoc dues panta-
lles –on es projecta vídeo en directe– 
i l’ús de micròfons pels actors.
 Són solucions habituals en el te-
atre europeu contemporani que no 
solapen la tasca de nou fantàstics in-
tèrprets. Carreras va al capdavant, es-
plèndid en el seu abatiment amb des-
tí tràgic, al costat d’Albet, brillant en 
la seva doble faceta de doctor idealis-
ta i cantant en directe, amb la guitar-
ra, peces de Queen, Dylan i Johnny 
Cash. La resta es veu una mica més di-
luïda perquè també ho estan els seus 
personatges en aquesta atrevida ver-
sió (una altra) de Rigola. H

El director va a 
l’essència de l’autor rus 
en un distanciament  
no de l’emoció, sí de 
l’excés de teatralitat

33 Sara Espígul i Joan Carreras, en una escena d’‘Ivànov’, en cartell al Lliure de Montjuïc.

  

  

Txékhov nu
CRÒNICA Àlex Rigola fa una bona sacsejada a ‘Ivànov’ al Lliure
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