


LORCA
ESPECTACLE TEATRAL A SOTAVENT

LORCA és un espectacle creat a sotavent que transita pels primers anys literaris de la vida de Federico 
García Lorca.
Un fil conductor, l’amistat amb Dalí, i la lluna com a leitmotiv. La veu a partir de la paraula, el mar, la pluja, 
la lluna, les campanes, els gats, el vent, la bellesa, el desig, la vida, la lluna una altra vegada, l’amor, la tris-
tesa, els estels, l’aigua, els ocells, la Resi, Cadaqués, Dalí… 
Un viatge atmosfèric i intimista amb acords de guitarra i olor de tarongina.



LORCA 
MUSICAT I DRAMATITZAT
L’actor Joel Minguet, conegut per les seves aparicions al teatre, televisió, ràdio…, ens condueix pel Lorca 
de joventut, musicant poemes com Madrigal, Chopo muerto, Tarde i molts d’altres.

Tot comença amb un arpegi, sona la guitarra, Si mis manos pudieran deshojar. Era el 1919, moment en 
què Federico deixa Granada per anar a estudiar a Madrid. S’instal·la a la Residencia de Estudiantes, centre 
d’ebullició cultural de l’època. Aquí coneixerà Dalí, Buñuel, Unamuno, Alberti, Falla… Cantos nuevos. 
Són anys de descobriment per al nostre protagonista, de creixement i d’inquietuds.
Entremig dels poemes, anècdotes i la correspondència que va mantenir amb Dalí, de qui es va enamorar. 

Moments sensibles i poemes musicats de forma brillant, amb una dramatúrgia que toca el cor. Un especta-
cle pròxim  que va desgranant la joventut del poeta amb música i paraula. Una operació quirúrgica de l’actor 
Joel Minguet  que ens porta a un recital realment original de Lorca. 



LORCA-DALÍ
AMISTAT I SEDUCCIÓ 

Una amistat que es va convertir en passió amorosa, en joc de seduccions. 
Junts van explorar la pintura, la poesia contemporània i l’art del passat. Dalí va encoratjar Lorca en el seu 
esforç per comprendre la pintura moderna i el va animar com a dibuixant, ressenyant la seva primera ex-
posició, l’estiu del 1927, a les Galeries Dalmau de Barcelona; i va ser el Federico qui va animar Dalí com a 
escriptor. El 1928, la granadina Gallo, revista literaria impulsada per Lorca i dirigida pel seu germà Francis-
co, va publicar les traduccions al castellá del San Sebastián de Dalí.

Mi querido Salvador, mi querido Lorquito és el llibre on es recull l’epistolari que van mantenir els dos i on 
descobrim l’àmplia gamma de colors que composava la relació Lorca-Dalí. 
A Lorca aquesta relació es converteix en fil conductor. 



CADAQUÉS 
ELS VIATGES DE LORCA A CATALUNYA

Lorca i Dalí es coneixen a La Residencia de Estudiantes. Des de La Resi (com l’anomenaven ells), l’abril del 
1925, Federico anuncia als seus pares que ha rebut una invitació per passar la Setmana Santa a Cadaqués 
amb el seu amic Salvador Dalí.

Aquest va ser el primer viatge del nostre protagonista a Catalunya. Aquella visita i més una segona estada 
més llarga, entre el maig i el juliol del 1927, van deixar una petjada profunda en la vida i l’obra dels dos.

Durant aquells anys, els mons artístics de Dalí i Lorca es van compenetrar fins al punt de poder parlar d’un 
període dalinià en l’obra de Lorca i una época lorquiana en la del pintor.



A la primavera del 2016, Joel Minguet fa un viatge en solitari per la costa est francesa instal·lat a Cadaqués 
el seu campament base. En aquest viatge l’actor s’immergeix en la vida del poeta, buscant la petjada que el 
granadí va deixar en terres catalanes, submergint-se en la poesia de Federico García Lorca i fent tria dels 
poemes de joventut, per musicar-los connectant-se amb els moments en qué Lorca va viatjar a Cadaqués.
 
El triangle es completa amb Salvador Dalí i la relació entre els dos artistes, a través de cartes mútues i al-
gunes anècdotes que es converteixen en el fil conductor que teixeix aquest espectacle musical i de paraula.
Joel Minguet, actor reconegut a casa nostra, agafa la guitarra per recitar i emocionar amb un estil personal 
i directe, que el defineix com a parlautor.
Amb formació clàssica i flamenca, l’actor inicia la seva carrera musical també durant l’etapa de joventut. Ara, 
bicèfal creatiu, fa anar de la mà paraula i música, i així s’esdevé LORCA.

L’ORIGEN DEL PROJECTE 
JOEL MINGUET: ACTOR, MÚSIC, PARLAUTOR I PINTOR DE MOMENTS



JOEL MINGUET 
BIOGRAFIA

Barcelona, 1974. Actor, director, músic i docent.

Al cinema ha participat en projectes com ara Trash (Carles Torres), Fàcil (Francesc Cànoves), La ciudad de 
los prodigios (Mario Camus) i Lone Wolves (Sergi Arnau).

A la televisió ha format part de projectes com ara La Señora (TV1), HKM (Cuatro), Hospital Central (Tele 5), 
Shopping i Cim de passions (Andorra Televisió).

A TV3 ha traballat en El cor de la ciutat, Jet Lag (T de Teatre), La memòria dels Cargols (Dagoll Dagom), 
Laberint d’ombres i Pop Ràpid.

Al teatre ha participat en projectes com ara Quina vida (Roger Pera), Esperant Gaspar (Anna Sarrablo), 
Lear i Ball Trampa (Carme Portacelli), Equipatge per al 2000 (La Cubana), Musiké (Ariadna Planas), 
El conte d’hivern (Òscar Molina), Pentateatre Atòmic Volum 3 (Iván Morales), Una pluja irlandesa (Josep 
Pere Peyró), Waikiki Honolulu (Paul Berrondo), Sota Zero (Carla Torres i Carles Mallol), L’Efecte (Sixto Paz), 
One Arm (Agustí Estadella), Human (Ana Mirtha Sariego) i Horitzons (Aleix Martínez).

Com a director, ha treballat a Besos, El don de arder, dones que estan canviant el món, El mal de la joventut, 
Nit de Moons, Mos de lletres, Per amor a la vida, El Tànger de Goytisolo, Casagemas, l’artista sota el mite, 
El calaix de les Milongas i Lorca.

A la ràdio ha participat en el programa El món a RAC1 sota la direcció de Cristina Puig i Joan Maria Pou.

També és fundador i ha estat director de la companyia teatral I demà... més!



LORCA
QUI SOM

Joel Minguet: actor i parlautor
Javier Garrido: tècnic de so i efectes sonors
Pep Ribas: fotògraf
Joan Anton Blancher: disseny de llums
Carme Trías (Modart): vestuari
Eva Iglesias (Dilaw Studio) i Leo Lumu: grafisme
Jordi Musquera (Fourni Produccions): disseny de projecte
Markos Bayón (Prasat Bayon Studio): productor musical
Silvia Gómez: assessorament artístic 
Pensat en 360: disseny de web



LORCA
FITXA/READER:

Espectacle inscrit en el programa.cat 

Equip de so i llum propi

Espectácle en castellà 

Durada aproximada: 64 minuts

Temps òptim de muntatge: 3h

Temps de desmuntatge: 1h

Opcional tarima de 3x3 i 50 cm d`altura



LORCA
DISC

Pots gaudir del disc a les teves aplicacions preferides: Pots comprar el disc:

https://www.amazon.es/Lorca-Joel-Minguet/dp/B079T4BD67/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1536103655&sr=8-1&keywords=lorca+joel+minguet
https://www.deezer.com/es/album/56994262
https://www.shazam.com/es/artist/204894388/joel-minguet#referrer=shz.am
https://www.youtube.com/watch?v=MSnllXiAPtI&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/album/30IqcsRqCIZJOojrGhXTDU?si=9CkanHVqRECYyjX0diELNw


LORCA
QUÈ DIU LA CRÍTICA

https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/joel-minguet-lorca-neus-monico-fernandez-98114
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/joel-minguet-lorca-miquel-gascon-baz-98556
http://enplatea.com/?p=16501


LORCA
QUÈ DIU LA PRENSA

Tota la recopilació de prensa en: 
https://wakelet.com/wake/94b7569e-dbe3-46df-bc59-0de0ef1c96a0

https://wakelet.com/wake/94b7569e-dbe3-46df-bc59-0de0ef1c96a0
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180416/joel-minguet-bucea-en-la-juventud-de-lorca-6754157
https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/cultura/la-voz-de-garcia-lorca-retumba-en-barcelona_6103_102.html
https://elpais.com/ccaa/2018/04/26/catalunya/1524742383_691041.html
https://www.elnacional.cat/ca/cultura-idees-arts/joel-minguet-lorca-off-romea_257160_102.html
http://www.catorze.cat/noticia/9619/tristesa/profunda/lorca


LORCA
QUÈ DIU EL PÚBLIC



LORCA
ENTREVISTES DE RÀDIO

RADIO 
CAP DE CREUS

1. Ràdio 4 “Anem de tarda”
http://www.rtve.es/alacarta/audios/anem-de-tarda/anem-tarda-11-dabril-2018-teatre-amb-lalbert-marti-joel-
minguet-lorca-romea/4561668/

2. Ràdio 4 “El matí”
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mati-a-radio-4/mati-radio-4-entrevista-joel-minguet-lorca/4579565/

3. Cadena Ser “Soroll” (min. 21.38)
http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_soroll_20180423_133000_140000/

4. Ràdio Trinijove “Inclou-me”
https://incloume.wordpress.com/2018/04/09/el-lorca-de-joel-minguet-9-4-18/

5. Ràdio Trinijove “Ambrosía en verso”
https://www.ivoox.com/ambrosia-verso-lorca-per-joel-minguet-audios-mp3_rf_25635616_1.html

6. Ràdio Cap de Creus
https://soundcloud.com/user-659662836/radio-cap-de-creus-2504-lorca

7. Ràdio Terrassa “La nit estèrica”
https://www.ivoox.com/nit-esterica-12-04-2018-audios-mp3_rf_25322553_1.html

8. Ràdio Molins de Rei “Tot teatre”
http://www.radiomolinsderei.cat/#/programs/totteatre/radiomolinsderei_podcast_16805

9. Ràdio Municipal de Terrassa “El submarí”
https://www.ivoox.com/submari-entrevista-a-joel-minguet-audios-mp3_rf_25405494_1.html

http://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_soroll_20180423_133000_140000/
https://incloume.wordpress.com/2018/04/09/el-lorca-de-joel-minguet-9-4-18/
https://www.ivoox.com/ambrosia-verso-lorca-per-joel-minguet-audios-mp3_rf_25635616_1.html
https://soundcloud.com/user-659662836/radio-cap-de-creus-2504-lorca
https://www.ivoox.com/nit-esterica-12-04-2018-audios-mp3_rf_25322553_1.html
http://www.radiomolinsderei.cat/#/programs/totteatre/radiomolinsderei_podcast_16805
https://www.ivoox.com/submari-entrevista-a-joel-minguet-audios-mp3_rf_25405494_1.html


LORCA
TV

-Programa Àrtic Betevé 
https://www.youtube.com/watch?v=pHAvfR-
HKBX8&t=165s

-Programa Premià de Dalt media
https://www.youtube.com/watch?v=F8v-
Da1yml2Y

-Programa Ben Trobats A la Carta.cat
La xarxa tv 

http://www.alacarta.cat/ben-trobats/capitol/pollas-
tre-a-la-coca-cola

https://www.youtube.com/watch?v=F8vDa1yml2Y
http://www.alacarta.cat/ben-trobats/capitol/pollastre-a-la-coca-cola
https://www.youtube.com/watch?v=pHAvfRHKBX8&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=pHAvfRHKBX8&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=pHAvfRHKBX8&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=F8vDa1yml2Y
https://www.youtube.com/watch?v=F8vDa1yml2Y
http://www.alacarta.cat/ben-trobats/capitol/pollastre-a-la-coca-cola
http://www.alacarta.cat/ben-trobats/capitol/pollastre-a-la-coca-cola


CONTACTE
lorcaproduccions@lorquito.org

0034 609 84 43 62 

WEB LORCA PRODUCCIONS
www.lorquito.org

http://www.lorquito.org



