
Regió7DIVENDRES, 16 DE FEBRER DEL 201834

Escenaris d’Entrada

ELISABETH BATALLER

«ÀRIES DE RESERVAT»
L LLOC: Teatre de l’Aurora. Carrer de l’Aurora, 80 (pl. de Cal Font). Igua-
lada.D DIES: avui i dissabte, a les 21 h; diumenge, a les 19 h. E ENTRA-
DES: 15 euros; 12 euros amb descomptes. Venda a www.teatreaurora.cat
i a les taquilles del teatre des d’una hora abans de cada funció. nL’òpera
treu el cap a l’escenari del Teatre de l’Aurora amb l’espectacle Àries de reservat,
que es podrà veure des d’avui fins diumenge. L’aproximació al gènere es porta a
terme des del vessant més còmic i a partir d’una peça escrita i dirigida pel reco-
negut dramaturg barceloní Marc Rosich i que interpreten la soprano de colora-
tura Elena Martinell i la pianista Glòria Garcés. Àries de reservat explica com
ambdues artistes són contractades per a un concert privat d’un grup de gent
amb gustos peculiars que vol passar el Cap d’Any amb música. Cantant i instru-
mentista, però, han d’actuar amb els ulls embenats perquè els participants no
volen cap testimoni. Fins aquí, una extravagància i res més. Però després de les
dotze campanades, el soroll s’atura sobtadament i quan Martinell i Garcés es
treuen el drap dels ulls s’adonen que tothom és mort. Ha arribat la fi del món i
només sobreviuen elles dues. Un dels al·licients de l’espectacle és l’oportunitat
d’escoltar una soprano de coloratura, cantant amb un tipus de veu especial
capaç d’executar successions de notes ràpides dins del registre vocal de la so-
prano. Martinell i Garcés interpreten peces com El Danubi Blau. REDACCIÓ

Tres dies abans de l’assassinat
de Lorca, que va tenir lloc el dia
18 d’agost del 1936 al camí entre
Víznar i Alfacar, els feixistes van
assassinar el marit de la seva ger-
mana Concha i alcalde de Grana-
da, Manuel Fernández-Montesi-
nos. En un tres i no res, la petita
Vicenta va perdre el pare polític
i l’oncle poeta, i va haver d’en-
carnar a partir d’aleshores el pa-
per dels perdedors de la guerra.
«En aquells moments, la Tica
tenia 7 o 8 anys, i des dels tres
tenia sordesa per una otitis
que havia tingut», explica
l’actor i director mallorquí
Pep Tosar (Artà, 1961).

Les figures de Lorca, la
Tica i Tosar són els tres
vectors de l’espectacle
Federico García, que
diumenge es po-
drà veure al Kur-
saal de Manresa  ava-
lat per un èxit sense
precedents en la
setantena de
funcions re-
alitzades.
«Fins ara,
no m’havia
ocorregut
mai, ni conec
tampoc ningú a
qui li hagi passat, que
el públic s’aixequi i

aplaudeixi dempeus després de
cada representació», afirma l’au-
tor del muntatge juntament amb
Evelyn Arévalo: «això em fa pen-
sar que a l’espectacle hi ha alguna
cosa que nosaltres no vam es-
criure. Pràcticament no hi ha es-
pectadors que visquessin la guer-
ra, però els qui ens vénen a veure
són els fills i els néts, però tot allò
és una qüestió encara no resolta
que la porten a dins. Veurem si la
propera generació la superarà».

Federico García«no és una his-
tòria del mite ni del màrtir Lorca»,
apunta Tosar: «abans que res, és
un recorregut íntim i humà per la
seva vida i la seva obra». En clau
de teatre documental, l’obra que
han escrit Evelyn Arévalo i el ma-
llorquí fa un itinerari cronològic,
que no se centra tan sols en la di-
mensió literària i busseja en l’uni-
vers vital i emocional del poeta.
«Tothom sap com va acabar la se-
va vida, per això l’episodi del seu
assassinat el contem ja a l’inici»,
indica el dramaturg.

«Fins als 16 anys, jo vaig viure
amb el meu avi a casa i, quan ve-
nien els parents de fora, ell sovint
els havia de demanar que no cri-
dessin si parlaven de política per
por que els escoltessin els ve-
ïns», recorda Tosar: «ell
va salvar la vida

després que li fessin a casa la pin-
tada ‘Hemos matado a tus cama-
radas’. Era actor, la gent li tenia es-
tima i, fins i tot, els dos ‘matons’
del poble el van protegir». L’actor
és del parer que «hem anat here-
tant el conflicte no resolt de la
guerra i, en aquesta merda de de-
mocràcia en la qual vivim, ningú
no ha demanat perdó per la mort

de Lorca ni de les 130.000 perso-
nes que van ser assassinades i qui
sap on són enterrades».

Federico García adopta el for-
mat escènic de treballs anteriors
de Pep Tosar com Tots aquests
dois –un itinerari per la vida del
cantautor Guillem d’Efak– i es
construeix a partir de la música i
el ball de tall flamenc, la paraula
de Lorca dita pel mateix intèrpret
mallorquí i una part de les imat-
ges del documental que Tosar va
enregistrar en un vagó de tren
dels anys 30, on va reunir espe-
cialistes en l’autor de textos tea-
trals com Bodas de sangre i La
casa de Bernarda Alba.

Un dels atractius de l’especta-
cle és descobrir la prosa de Lorca,
que Tosar desconeixia fins al mo-
ment de posar-se a treballar la
dramaturgia del muntatge. L’al-
tre, la presència d’un bailaor fla-

menc que esdevé el punt de
trobada de la resta d’ele-

ments de la proposta.
«Ell condensa la

figura del poeta de
forma metafòrica»,

indica Tosar.

TONI MATA I RIU MANRESA

Tosar fa un retrat íntim de Lorca
El mallorquí dirigeix la peça de teatre documental que es podrà veure diumenge a la Sala Gran del Kursaal

Teatre

L’ESPECTACLE

«Federico García»

Lloc: teatre Kursaal. Pg. Pere III, 35. Manre-
sa. Dia i hora: diumenge, a les 18 h. Entra-
des: 18 euros; 15 euros més grans de 65 anys;
6 euros menors de 25 anys i Carnet Galliner.
Venda a taquilles, www.kursaal.cat i 93 872 36
36. Direcció: Pep Tosar. Dramatúrgia: Eve-
lyn Arévalo i Pep Tosar. Ball: Pol Jiménez.
Música: Mariola Membrives, Rycardo Moreno
i David Domínguez. Intèrpret: Pep Tosar.
Durada: 1.30 h. 

Pep Tosar
dirigeix i actua
en el muntatge

que ha escrit amb 
Arévalo

Evelyn Arévalo és
la coautora de la
dramatúrgia de
l’espectacle
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