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car. Només «entretenir, divertir 
i, bàsicament, commoure els es-
pectadors». I no és poca cosa. 
«M’encanta que hi hagi grans 
pel·lícules espanyoles que es-
combrin a taquilla. És molt bona 
notícia. Però el cine també ha de 
deixar el seu espai als films més 
petitets i íntims. Crec que merei-
xem que el públic ens doni una 
oportunitat», conclou el direc-
tor, cinèfil i apassionat de la pan-
talla gran. H
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Bussejant en la joventut de Lorca
3Joel Minguet reviu els primers amors, somnis i poemes de l’autor granadí

MARTA CERVERA
BARCELONA

J
oel Minguet ha dedicat un 
any i mig a preparar i polir el 
seu personal homenatge a 
Federico García Lorca (1898-

1936), una delicada proposta que 
uneix poesia, música i teatre. «Lorca 
és un espectacle molt íntim centrat 
en els anys de joventut del poeta»,  
subratlla el seu artífex i intèrpret. El 
muntatge es podrà veure fins al 5 de 
maig al vestíbul del Teatre Romea, 
com a part de la programació Off (a 
partir de les 23.00 hores, de dijous a 
diumenge).
 «En aquells anys, Lorca va desco-
brir Cadaqués, on va viatjar en dues 
ocasions convidat per Salvador Da-
lí», recorda Minguet. «La meva pro-
posta té un punt emocional i atmos-
fèric. La narració és una barreja que 
combina poemes musicats amb gui-
tarra, cartes i anècdotes que retra-
ten el jove Lorca», afegeix l’autor.

PERÍODE FONAMENTAL / La seva intenció 
és repassar aquella primera etapa de 
joventut del poeta, plena de noves 
sensacions i descobriments. Són els 
anys a la Residencia de Estudiantes 
de Madrid, on Lorca va coincidir 
amb joves universitaris que, com ell, 

farien parlar molt en el futur: Dalí, 
Rafael Alberti, Luis Buñuel... Min-
guet, actor que va participar en 
L’efecte, amb la companyia Sixto Paz, 
i en Una pluja irlandesa, de Josep-Pere 
Peyró, destaca la importància 
d’aquell període per a l’autor de La 
casa de Bernarda Alba i Poeta en Nueva 
York. «Lorca va viure aquells anys 
com una època d’emancipació». Es-
tava lluny de la seva família, de la se-
va Andalusia natal i es va sentir lliu-
re per experimentar. 

 Minguet espera arribar a trans-
metre al públic la seva passió per 
Lorca amb aquesta proposta «mini-
malista, plena de petits detalls, feta 
amb molt de cor». I encara que con-
fessa haver tingut la temptació d’as-
sumir el rol de Lorca, en l’espectacle 
es limita a exercir de narrador. «En 
alguns moments pot semblar que es-
tà fet en primera persona, però no. 
No interpreto ni Lorca ni Dalí, enca-
ra que els dono veu». 
 Minguet va crear Lorca després de 

CITA A L’OFF ROMEA

superar un període d’excessiu tre-
ball que el va deixar «literalment 
fos». Va començar a pensar en l’au-
tor de Bodas de sangre el 2016, després 
d’un mes de desconnexió total. «Es-
tava esgotat i havia de recuperar la 
il·lusió i les forces perquè, després 
d’enllaçar diversos projectes de cine 
i de teatre, vaig sentir que havia arri-
bat al límit. El meu cos va dir: ‘Prou’», 
recorda l’autor i actor. Minguet, que 
viu en un vaixell, va començar a pen-
sar en el retorn al món professional 
quan va donar a llum les primeres 
idees per a aquest espectacle. 

FET AMB CURA / L’ha madurat a foc 
lent i amb molta cura, sense pressa 
però sense pausa. Ell, que abans d’es-
tudiar interpretació va estudiar cant 
i guitarra, ha reprès la seva passió 
per l’instrument amb Lorca. «Ara 
passo entre quatre i sis hores al dia 
perfeccionant la meva tècnica de di-
gitació», assenyala. Minguet ha gra-
vat en un disc els nou poemes de l’es-
pectacle, entre els quals hi ha La bala-
da del mar, Madrigal i Deseo. Des de l’1 
de març està a les principals plata-
formes digitals. «Lorca és el primer 
espectacle que reuneix la meva pas-
sió artística, la música, amb el meu 
amor pel teatre». H

33 Joel Minguet, artífex del muntatge ‘Lorca’, que acull l’Off Romea.
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