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Dissabte 18 de novembre de 2017

Teatre

"Federico García", de Pep Tosar

Una mirada polièdrica a la figura del poeta, basada en la vida i obra de Federico
García Lorca, que es va estrenar en el marc del Grec 2015 Festival de Barcelona i va
aconseguir gran èxit de crítica i públic. Un muntatge que enllaça música, dansa, text
i imatges, amb un viatge en tren com a eix narratiu. Un vídeo-documental suggereix
l’últim trajecte del poeta pels paisatges de Castella i Andalusia, abans del seu final
tràgic. Diversos testimonis completen el relat de la vida i obra del poeta espanyol
més llegit de la història.

Les figures més destacades del nou flamenc espanyol acompanyen Pep Tosar dalt
de l’escenari: el músic i guitarrista Marc López, el bailaor i coreògraf José
Maldonado, la cantaora i actriu Mariola Membrives i el percussionista David
Domínguez. Quatre artistes amb una formació impecable que treballen en les noves
corrents de l’evolució moderna del flamenc, iniciada per Paco de Lucía.
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Festival Grec de Barcelona

Durada aprox.

90 min

Crítiques:

"Una imatge icònica en un espectacle plàsticament i sonorament admirable,
deliciós".

Ara.cat. Santi Fondevilla

"Un espectacle tan amarg com lluminós, tan emotiu com informatiu. Potser el millor
homenatge que es podia fer a Lorca. Un encert total".

Somnis de teatre. Gema Moraleda

"Federico García és dansa, teatre i poesia, i ens descobreix universos poc coneguts
del poeta".

El País. Toni Polo Bettonica

Horari | 20:30

Preu | 12 € (10 € menors 25 anys, majors 65 anys, carnet Xarxa de Biblioteques,
socis L’Aula i ETC i Voluntaris per la llengua o per compra anticipada a través
www.auditoricastellar.cat)

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona

Programa | Temporada de teatre, música i dansa setembre-desembre 2017
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