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Oci

           Lorca eran todos

El dissabte 23 de març de 2007 es va representar a 
l' Aliança de Lliçà d' Amunt, l'obra de teatre amb 
guió i direcció de Pepe Rubianes: Lorca eran todos.

L'argument de l'obra es centra en els últims dies en 
la  vida del  poeta  Federico  García  Lorca  i  el  seu 
assassinat el juliol de 1936, obra dels feixistes que 
havien seguit el cop d'estat a Granada. Era l'inici de 
la Guerra Civil i també de la terrible repressió de 
les persones que havien recolzat la República.

Federico va ser detingut per falangistes a casa dels 
seus amics: la família Rosales, on s'havia refugiat. 
Diversos  membres  d'aquesta  família  eren  també 
falangistes  influents  de  Granada,  en  teoria, 
Federico estava segur a casa seva. Passada una nit 
al  Govern  Civil,  va  ser  traslladat  i  afusellat  als 
afores  de  Granada,  juntament  amb  d'altres 
persones. Era l'inici d'una feroç repressió que es va 
abatre sobre la ciutat.

La posada  en escena  és  d'una gran sobrietat:  10 
personatges  vestits  de  rigorós  negre  que 
representaven  familiars,  amics,  de  Federico,  i 
també, el fill del governador Valdés,  i el falangista 
que el va detenir. També hi apareix una ballarina 
que simbolitza la mort.

També hi ha el personatge de Federico vestit  de 
blanc,  lluminós,  apassionat  i,  finalment, 
desesperat, intuint la seva mort.

Els  personatges  van  explicant  la  seva  versió  dels 
esdeveniments,  amb  una  qualitat  interpretativa 
que provoca que el drama envaeixi  l'espectador i 
que li faci sentir la crueltat dels esdeveniments i 
de la magnitud del crim.

Es  tracta  d'un  excel·lent  treball  dels  actors  amb 
una  música  i  un  joc  de  llums  molt  encertats 
acompanyats del toc literari: els escrits de Neruda, 
etc.,  fan  que  l'espectador  senti  la  commoció 
d'aquest assassinat que és el preludi de l'assassinat 
de  tantes  persones,  per  part  dels  colpistes 
seguidors  de  Franco,  Mola,  Queipo  de  Llano,  i 
alhora és l'inici d'una etapa fosca per a la cultura i 
la vida espanyola.

Tot el treball de direcció i actors aconsegueix  que 
l'espectador  visqui  el  drama  com  una  tragèdia 
propera  i  que  es  submergeixi  en  el  dolor  de  la 
pèrdua.

Assassinant en Federico García Lorca, els sublevats 
van guillotinar la creativitat, les ganes de viure, la 
defensa de les llibertats i d'una societat més justa. 
Per això el van matar, per tot aquest conjunt de 
valors que ell havia defensat.

L'obra és un fibló contra l'oblit i cal recordar que 
Lorca eran todos.  

El seu amic, el poeta Pablo Neruda, va escriure la 

Oda a Federico

SI pudiera llorar de miedo en una casa sola,
si pudiera sacarme los ojos y comérmelos,
lo haría por tu voz de naranjo enlutado
y por tu poesía que sale dando gritos...

       Programa de mà de l'obra Lorca eran todos.


