
  

 

 

 

 

 
GEOMETRÍAS DEL ALMA 
Visualisering i malerier af livets gang gennem Federico García 
Lorcas suite ”Ferias” 

   

 

Manden fra Andalusien 

 

 

Lorca! Alene navnet er som et digt og kalder en hel spansk landsdel frem. Der står Andalusien over 
alt, hvad Federico Garcia Lorca skrev, og jeg siger det næsten bogstaveligt, for solen og den dybe 
skygge, mursejlernes flugt, oliventræerne og heden, kornet, hestens silhuet, tyren og tyrefægteren er i 
det hele og sansen for skønhedens tragik og den jublende længsel efter kærligheden. 

Sigøjnerblodet og det arabiske løber sammen i det andalusiske, men også den sorte og truende 
kristendom, der klinger, når Flamenco-guitaren slås an og én akkord er nok til at kalde Lorca frem og 
hans frygtindgydende tro på kærlighedens mulighed, også når den har alle odds imod sig,  som han 
selv havde det med sin homoseksualitet, der ingen plads kunne finde i den machodyrkende 
andalusiske provins. 

Også derfor måtte han ned i poesien for at finde sig selv i det umulige. Her kunne alt udspille sig og 
siges – om end med dobbelt tunge – i de store dramaer ”Blodbryllup” og ”Bernarda Albas hus”, men 
først og til alle tider i digtet, hvor også festen fandt sin plads som i denne bog. Alt sammen er det 
hjertebetvingende og stræber mod himlen og den blændende andalusiske sol, der brænder melankolien 
bort og giver plads for ekstasen, men også for trompeten og skralden, fyrværkeriet og fandangoen.  

Lorca stod midt i det hele og gav det navn. Hans eget rummer slidstærk evighed,  men sit liv måtte 
han give til dem, der ikke tror på andet end døden. Her gemmer sig det paradoks som er al kunsts 
forudsætning, en viden om de modsætninger som presset afgiver den gnist, der får digtet til at leve. 

Nu  står der en statue af Federico Garcia Lorca på Plaza Santa Ana i Madrid. Selv var han i bevægelse 
henrykt mod himlen og til døden bedrøvet. Ham er det værd at feste med, når han selv byder op til 
Fiesta. 
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