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Escenaris d’Entrada

Miguel Hernández (Oriola,
1910 - Alacant, 1942) va passar de
pastor de cabres a poeta, i la guer-
ra civil el va portar a lluitar pel
bàndol republicà i va morir, als 31
anys, a la presó a causa de la tu-
berculosi. És un breu resum de la
vida d’un home que va escriure
llarguíssimes cartes a la seva
dona, Josefina Manresa (Quesa-
da, Jaén, 1916-Elx, 1987), amb qui
va tenir dos fills (un que va morir
als pocs mesos i un altre a qui va
dedicar Nanas de la cebolla). La
correspondència entre marit i
muller és l’origen de Palabras de
Miguel, que avui acollirà la Sala
Petita del Kursaal de Manresa. Les
entrades són exhaurides.

L’encarregat de desgranar
anècdotes, poemes i fragments de
les cartes escrites pel poeta és l’ac-
tor José Manuel Garzón (Elx,
1963), que viu a Sant Joan de Vila-
torrada des de fa 3 anys amb la
seva família. Es van traslladar des
d’Elx perquè «volíem un canvi i
vam pensar que Catalunya era un
bon lloc, i ho seguim pensant», as-
segura Garzón, que fa 8 anys que
posa en escena Palabras de Mi-
guel, amb el pianista José Galiana,
d’Elx, amb qui treballa des de fa
30 anys. L’obra l’han portat arreu
de l’Estat, a Amèrica i a Europa, i
ja es va veure l’any passat a la bi-
blioteca de Sant Fruitós.

«Enguany es commemora el
75è aniversari de la mort del poe-
ta, però l’espectacle és de molta
actualitat sempre: la seva obra va
estar molt callada i  és molt vigent,
perquè és del poble. A més, si no
hagués mort tan jove, hauria ma-
durat molt més com a escriptor.
Ell hauria pogut anar a l’exili, com

d’altres, però no es va voler ama-
gar perquè deia que no havia fet
res», argumenta l’actor de dilata-
da carrera, que s’ha començat a
donar a conèixer al Bages com a
narrador de contes, en les ses-
sions que programa Meandre.

Cafè amb llet i galetes
Palabras de Miguel neix de l’es-
pectacle que amb la companyia
La Carátula d’Elx van crear per ho-
menatjar Hernández els anys 80:
Imagen de tu huella. Com que Jo-
sefina Manresa («curiós que el
cognom sigui Manresa», assenya-
la Garzón) vivia a Elx, i encara hi
viuen els seus néts, la van anar a
visitar per explicar-li el projecte i
els va convidar a un cafè amb llet
i galetes, i els va explicar anècdo-
tes i els va ensenyar les cartes que
li havia escrit el seu marit: «a no-
saltres se’ns va obrir tot un món:
coneixíem el poeta, però vam en-
tendre l’home, el marit, el pare,
l’amant. Era un Miguel en la inti-
mitat que no coneixíem».

D’aquest espectacle, amb re-
partiment i escenografia, en sor-
geix un projecte encara més íntim,
amb narració de fragments de
cartes i poemes recitats i cantats,

que retrata la vida de la parella des
de la mirada de la seva dona, en
les seves diverses etapes. Estant
promesos, Hernández fa una es-
tada a Madrid i escriu a Manresa:
«que el manicomio donde me
metan sean tus labios y tu boca, y
des de hoy mismo salgo en cal-
zoncillos por las calles de Madrid
haciendome el loco». En esclatar
la guerra, va a lluitar al front i li de-
mana: «escríbeme a la lucha,
siénteme en la trinchera: aquí con
el fusil tu nombre evoco y fijo, y
defiendo tu vientre de pobre que
me espera, y defiendo tu hijo»
(poema Canción del esposo solda-
do). I, amb la detenció i el periple
per les presons espanyoles fins a
la seva mort, li explica que «al que
le da por reir se le queda la risa
cuajada en la boca, y al que le da
por llorar se le queda el llanto he-
cho hielo en los ojos».

Espectacle d’amor
L’actor destaca que Palabras de
Miguel no és una obra política,
sinó d’amor, perquè «l’important
és la relació de la parella, amb un
home que és a la presó, que esti-
ma, que s’enyora, que fa temps
que no veu el seu fill...». Ara bé, re-
coneix que és un espectacle «dur,
perquè viu en plena guerra civil i
hi ha repressió política, però és
bonic perquè les cartes escrites en
la soledat de la presó són textos
plens de poesia, d’una bellesa im-
pressionant». Per exemple, Jose-
fina Manresa els va explicar que
era un home sexualment abran-
dat, i Garzón recita el fragment:
«nuestra cama cria ramas con la
humedad y los riegos, cualquier
día despertarás y no conocerás la
cama que será si la lluvia le llega
como antes: un árbol de los más
frondosos». L’emoció que trans-
met l’obra es trasllada al públic
que, segons Garzón, reacciona
«amb indignació, pel tracte que va
rebre Miguel Hernández. És la
història dels nostres avis».

PEPA MAÑÉ MANRESA

Teatre L’emocionant intimitat del
poeta Miguel Hernández
L’actor José Manuel Garzón, resident a Sant Joan, homenatja avui el poeta

L’ESPECTACLE

«Palabras de Miguel»

Lloc: Sala Petita del teatre Kursaal. Passeig
Pere III, 35. Manresa. Dia i hora: Avui, 21 h.
Intèrprets: José Manuel Garzón, narrador; i
José Galiana, pianista. Entrades: exhaurides.

RELACIÓ EPISTOLAR
 Les cartes romàntiques, les
cartes de les trinxeres i les car-
tes de la presó marquen la re-
lació entre el poeta i la seva
dona, que les guardava lliga-
des amb un cordó vermell dins
d’una capsa de galetes.
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ALTRES PROPOSTES
DAVID RUANO «L’ELECTE»

 Dissabte, 21 h. Diumenge,
19 h. L’electe, de Ramon Ma-
daula, es veurà a Sant Fruitós i
Igualada en la gira de l’obra
després de l’èxit a Barcelona.
Jordi Casanovas dirigeix Roger
Coma, en la pell d’un jove polí-
tic que ha de superar terribles
tics que el ridiculitzen, i Abel
Folk, que fa de psiquiatre. Tea-
tre Casal Cultural (Sant Frui-
tós de Bages). Teatre
Municipal l’Ateneu (Igualada).

DAVID RUANO «YERMA»
 Avui, a les 21.30 h. Després
del seu pas pel Teatre Akadè-
mia de Barcelona, la companyia
Projecte Ingenu, que ja va revi-
sar Shakesperare amb Hamlet i
Romeo i Julieta, porta a Berga
Yerma, que Federico García
Lorca va escriure el 1934. El
muntatge reflexiona sobre la
fecunditat amb una escenogra-
fia sorprenent. I amb una gran
protagonista, Alba José. Teatre
Municipal (Berga).


