
Fa més de deu anys, l’actor i dra-
maturg Manuel Veiga li va prestar
el llibre García Lorca en Catalu-
nya, de l’escriptora andalusa An-
tonina Rodrigo. I l’artesenca As-
sumpta Rojas (1958) se’l va llegir
i va quedar, literalment, «fascina-
da» per la personalitat del poeta
amb més influència i popularitat
de la literatura espanyola del segle
XX. Un home, diu Rojas, «amb un
magnetisme brutal. Un ésser llu-
minós, excepcionalment dotat
per a tota activitat artística: músi-
ca, pintura, lletres...». L’artista
amic de Falla que semblava que
acabaria sent músic  va entrar a la
vida de l’artesenca i ja no en va
sortir. Perquè, com diu Antonina
Rodrigo i subscriu plenament Ro-
jas, quan «Federico t’atrapa ja no
et deixa anar». Fins al punt, expli-
ca, que al costat de les fotografies
familiars que l’actriu bagenca té a
casa seva no n’hi falta una del
poeta  granadí.

Però portar Ferderico García
Lorca (1898 -1936) a l’escenari no
va ser immediat. Ni fàcil. Ara fa
uns tres anys, instal·lada a Vilas-
sar, Rojas  va començar a pensar
com podria traslladar la vida i, so-
bretot, la relació de Lorca amb Ca-
talunya a través d’un espectacle.
«Em vaig passar nou mesos pre-
parant-lo, creant la dramatúrgia,
l’escenografia, buscant el vestua-
ri... Tot». Nou mesos fins a parir
Hola Federico, un monòleg que es
va estrenar el gener del 2017 fent
temporada al teatre Tantarantana
de Barcelona  i que avui (20 h)
arriba a la Sala Petita del Kursaal

de Manresa després d’haver fet
una vintena d’actuacions pels es-
cenaris catalans, entre ells a Igua-
lada, al festival De pell sensible.

«García Lorca va ser un autèn-
tic fenomen de masses a Catalu-
nya. Va ser una persona molt es-
timada. I és el que vull destacar a
l’obra, perquè durant dècades i
amb la dictadura franquista, Lor-

ca va ser un poeta maleït, per roig
i homosexual, i la seva vinculació
amb Catalunya ha estat fins ara
poc coneguda pel gran públic»,
explica Rojas. L’«artista total»,
com el defineix l’artesenca, va vi-
sitar Catalunya per primer cop el
1925 «convidat per Dalí, amb qui
es van conèixer a la Residència
d’Estudiants de Madrid». Va arri-

bar a Cadaqués i en va quedar
«enamorat. Li agradava tot», ex-
plica Rojas. Va tornar a Catalunya
dos anys més tard per preparar
Mariana Pineda,«que Margarida
Xirgu es va atrevir a portar escena,
amb decorats de Dalí». A Cata-
lunya, i a Barcelona, remarca Ro-
jas, «Lorca va trobar un ambient
molt més obert que a Madrid». 

El monòleg, de 55 minuts de
durada, repassa la vida i la mort
de Lorca i posa especial èmfasi en
les relacions que Lorca va establir
amb Salvador i Anna Maria Dalí,
en la seva visió de la música i el
folklore català, en  la presentació
de Poeta en Nueva York a l’Hotel
Ritz, en  el seu gran compromís
amb els ateneus obrers catalans
(«la seva dèria era portar la cultura
al poble») i, entre d’altres,  en la re-
lació artística i personal amb la
Xirgu, amb qui va estrenar pels
teatres barcelonins i de Catalunya
Mariana Pineda, Yerma i Doña
Rosita la soltera. «Ell va trobar l’ac-
triu idònia però, de fet, es van triar
mútuament», remarca. 

Les paraules de Rojas, neta del
fundador de Caves Gibert, que ha
tornat a la interpretació després
d’uns anys dedicada a les teràpies,
s’acompanyen de música, frag-
ments de poemes, fotografies i la
veu en off de Veiga en el paper de
Lorca i de Cristina Dilla com a
Anna Maria Dalí. 

«Quan Lorca t’atrapa ja no et deixa anar»
L’artesenca Assumpta Rojas posa avui en escena al teatre Kursaal «Hola Federico», un monòleg que
s’endinsa en la vida i l’obra del poeta però sobretot en l’estreta relació que va establir amb Catalunya
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assumpta rojas en un moment de la representació d’«Hola federico»

l’oBra

LLOC: Sala Petita del Kursaal. Passeig de Pere
III, 35. Manresa D DIA: avui, 20 h.           E
ENTRADES: 15 euros (10 amb carnet Galliner,
majors de 65 anys,i 6€ menors de 25 anys).
Taquilles i www.kursaal.cat. D DIRECCIÓ,

DRAMATÚRGIA I INTERPRETACIÓ: assumpta rojas.

«Hola federico»

Cinc espais públics de cinc lo-
calitats del Bages lluiran al llarg de
l’octubre cinc mirades diferents a
un dels quadres icònics del renai-
xement, El naixement de Venus, de
Boticelli. El repòquer serà el resul-
tat del projecte +Art que impulsen
la Taula de Joventut del Consell
Comarcal del Bages i els ajunta-
ments de Manresa, Sant Fruitós

de Bages, Súria, Navarcles i Sant
Vicenç de Castellet amb la volun-
tat de donar al jovent recursos per
expressar-se i relacionar-se.

El projecte consisteix en un tre-
ball conjunt entre quatre artistes
de la comarca i grups de joves de
les localitats esmentades. Després
d’una trobada prèvia de reflexió i
propostes, es procedirà a pintar
una versió de l’obra de Boticelli en

un indret de cadascuna de les po-
blacions: Clara Oliveres coordina
l’actuació a Sant Fruitós (paret de
la crta. de Vic) i Sant Vicenç (mur
del pàrquing de Cal Soler); Txema
Rico a Manresa (paret al solar de
la Sala Ciutat); Osiris Ibáñez a Na-
varcles (paret del c. Catalunya); i
Maria Vila a Súria (skate park). Tot
el treball es documentarà i s’expo-
sarà a les cinc localitats.

TONI MATA I RIU SANT FRUITÓS DE BAGES

Manresa, Navarcles, Súria, Sant Fruitós
i Sant Vicenç promocionen l’art mural 

MARTA PICH

la versió d’«el naixement de Venus» que pinten a Sant fruitós

Les més de 3.500 entrades que
es van vendre durant la Shooping
Night el 29 de setembre van ex-
haurir cinc espectacles de la pro-
gramació d’aquesta temporada al
Kursaal i, per això, els organitza-
dors han fet canvis d’espais per-
què algunes d’aquestes sessions
poguessin ampliar les places.

A la Sala Gran hi ha les entrades
esgotades per veure el monòleg
de David Guapo, i al teatre Con-
servatori, per a Mala Broma i Un
tret al cap. A la Sala Petita del Kur-
saal es van exhaurir també les en-
trades per al concert de Judit Ned-
dermann (2 de novembre) i l’obra
España ingobernable (8 de no-
vembre), amb Alberto San Juan i
Fernando Egozcue, però en
aquest cas ambdós espectacles
s’han traslladat al teatre Conser-
vatori i, per tant, encara hi haurà
entrades disponibles.

Fruit també del bon ritme de
venda d’entrades de l’obra Les
noies de Mossbank Road, que es
representarà en dues sessions el
15 i 16 de desembre a la Sala Gran
del Kursaal, s’ha posat a la venda
una tercera sessió per al dissabte
15 de desembre a les 6 de la tarda.
La setmana passada també es va
programar una quarta sessió de
25 il·lusions del Mag Lari per al
diumenge 11 de novembre a les
12 del migdia, de la qual s’han ve-
nut més de 400 entrades.

REDACCIÓ MANRESA

Més entrades a la
venda per veure
Neddermann i
Alberto San Juan,
ara al Conservatori
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Genebat, Segura i Marco

«Hola federico»Després d’uns anys allunyada de la interpretació, Assumpta Rojas ha tornat als escenaris amb
un monòleg creat, dirigit i interpretat per ella que recrea la curta i intensa vida del poeta i el seu vincle amb Catalunya


