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hi ha solució de continuïtat
entre les especialitats escè-
niques que van aflorant a
l’escenari, ni cap estructura
argumental que permeti
una progressió dramàtica
que es troba a faltar en bas-

(Ícars, 2000; Mara, 2003). A
Tempo, la companyia incor-
pora la cançó als seus recur-
sos escènics i, segons el
programa de mà, l’especta-
cle es basa en “poesia, di-
versió, emocions i sensuali-
tat”. “No és una història”,
se’ns diu, sinó “moments
viscuts per quatre personat-
ges dins un espai on les
fronteres entre les arts des-
apareixen”. Certament, no

E
l cop de timó que la
programació del Mer-
cat de les Flors ha

donat proa al tan atractiu
mar de les arts del movi-
ment fa la primera singladu-
ra en aquest Tempo capita-
nejat per la parella mallor-
quina Marta Barceló-Biel
Jordà, immersos de fa
temps en la recerca d’un
llenguatge propi mitjançant
la hibridació de gèneres

Crítica* circ-teatre

Recital amb figures

JordiJané

tants moments. Posats en el
terreny musical, potser hau-
ria calgut un mínim sentit
de suite que donés progres-
sió (o, almenys, acumulació)
de tensions emocionals:
malgrat que els ànims s’ai-
xequen molt a la penúltima
peça (la sempre agraïda
Une valse à mille temps de
l’impagable Brel, que pre-
disposa a l’ovació final), l’es-
pectacle peca d’un tempo

massa uniforme. Hi ha,
però, sorpreses i troballes
en l’attrezzo, l’escenografia i
l’equip actoral. A la verra
elèctrica, Albert Bordonada
se’n surt bé. Marta Barceló
sorprèn els que només la
sabíem trapezista: és també
una pianista dúctil no
exempta d’humor escènic.
L’actriu Laia Oliveras s’en-
fronta airosament a un
ampli registre estilístic de

cançons, del qual destacaria
Via con me de Paolo Conte i
el fado que, ofert com a bis
final, acompanya el número
de corda de Jordà. Tempo
potser no serà un muntatge
clau en la carrera de Res de
Res, però sí que n’és un pas
important.

*
Tempo, CIA. RES DE RES.
MERCAT DE LES FLORS, 12 GEN.

Amb ‘Tempo’, la
Cia. Res de Res
segueix hibridant
gèneres

Rubianesesposa
seriósambLorca

L’humorista s’estrena com a director amb un homenatge al poeta
granadí i a les víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil

Marta Monedero
BARCELONA

Per retre un doble home-
natge a la figura de Federi-
co García Lorca i als demò-
crates que van morir afuse-
llats durant la Guerra Civil,
Pepe Rubianes ha decidit
posar en quarantena la seva
faceta humorística per
muntar un espectacle de te-
atre-document sobre els úl-
tims dos mesos i els miste-
ris que van envoltar la mort
del poeta.

Una idea que li ve de
lluny. Quan era estudiant,
als anys 70, Rubianes volia
fer la tesi sobre Lorca. Se’n
va anar a Granada a la re-
cerca de la tomba de l’artis-
ta. Allà la Guàrdia Civil no el
va rebre exactament amb
els braços oberts, però ell va
seguir indagant sobre les
fosses comunes i l’entorn
lorquià. Més endavant, amb
la companyia de teatre uni-
versitari, va anar a fer una
funció a Zuric, on va acabar
comprant un llibre de Ian
Gibson. “Allà hi era tot. Les
meves investigacions ocu-
paven una pàgina del seu lli-
bre i ho vaig deixar estar”,
comenta l’actor.

Després de més de tres
dècades fent humor, sobre-
tot al teatre, però també a la
televisió, i de dedicar-se a
una de les seves grans passi-
ons, viatjar, Rubianes va de-
cidir que el seu últim any sa-
bàtic el passaria a Kenya en-
voltat de llibres sobre Lorca.

“La idea em va venir poc
abans de marxar, quan vaig
veure un documental televi-
siu sobre gent gran que bus-
cava els seus pares a les fos-
ses comunes. De vegades els
reconeixien per les sivelles
del cinturó. Em va impactar
tant que d’aquí em va passar
pel cap fer un documental
sobre la mort de Lorca”.

Però després de donar-hi
voltes, Rubianes s’ho va re-
pensar. “El que sé fer és tea-
tre”, reconeix, i es va abocar
a crear i dirigir aquest mun-
tatge amb deu intèrprets i
una ballarina, la direcció del

qual finalment compaginarà
amb el seu espectacle de mo-
nòlegs al Capitol. Justament
és a la Sala 2 de l’antic Can
Pistoles on s’hi representarà
Lorca eran todos, títol que
manlleva d’una frase inscri-
ta en una placa que hi ha a
Víznar, poble situat a 9 km
de Granada on es creu que hi
ha enterrat el poeta.

Record per Luis Rosales
A l’espectacle, Rubianes hi
fa sortir, a més de Lorca, la
seva germana Isabel, l’ac-
triu Margarida Xirgu i la
seva amiga granadina Emi-

lia Llanos. Però també hi
apareixen figures públiques
com el general Franco, el ge-
neral Queipo de Llano i Luis
Rosales, poeta falangista i
amic de Federico, que el va
amagar a casa seva al prin-
cipi de la repressió i que va
jugar un paper clau en la
seva entrega a les autori-
tats. “Cal dir que llavors,
només que sospitessin de tu
que eres un roig, ja t’afuse-
llaven, l’ambient de crispa-
ció era tal... bé, la dreta deia
unes coses que no són tan
diferents de les que diu
avui”, conclou Rubianes. ■

Pepe Rubianes retrata els mesos previs a la detenció de Lorca ■ JOSEP LOSADA

“La idea va sorgir
d’un documental
on unes persones
buscaven els seus
pares a les fosses
comunes”

LuisEduardo
Autei ‘Lacabra’
farancapal
TeatreJoventut

Josep Ferrer
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

L’actuació de Luis Eduardo
Aute (18 i 19 de març) i la
representació de l’especta-
cle La cabra o qui és Sylvia?
(20 i 21 de maig) són els
principals atractius de la
programació del Teatre Jo-
ventut de l’Hospitalet de
Llobregat per al primer tri-
mestre del 2006, que el cap
de setmana que ve dóna el
tret de sortida amb la re-
presentació de l’obra V.O.S.
de Carol López.

A banda del concert
d’Aute, el Joventut també
acollirà les actuacions d’Is-
mael Serrano (27 i 28 de
gener), que presentarà
Naves ardiendo más allá de
Orión; Quique González
(17 de febrer), amb La
noche americana; i Miguel
Poveda (20 d’abril), amb
Desglaç. Dels muntatges te-
atrals, cal destacar-ne His-
toria de una vida (5 de fe-
brer); Festen (18 de febrer);
¡Están aquí dentro!, de Fae-
mino y Cansado (del 21 al
23 d’abril); Matar al presi-
dente, amb Paco Morán i
Joan Pera (del 12 al 14 de
maig); i 15, de T de Teatre
(29 i 30 d’abril), espectacle
que celebra els 15 anys de la
companyia i que arribarà a
l’Hospitalet abans de fer
temporada a Barcelona.
També hi haurà espai per a
la màgia amb Magia pota-
gia, de Juan Tamariz (25 i
26 de març), i per a la dansa,
amb ¿Quién dice que no?, de
la Companyia de David Ro-
mero (4 de març), i Romeu i
Julieta, de Metros Compa-
nyia de Dansa (1 d’abril).

La sala petita del Joven-
tut, la B, igual que l’any pas-
sat, acollirà espectacles hu-
morístics de petit format
com Un antes y un despu-
és, de Los Modernos (29 i
30 d’abril), i El estado del
malestar, de Carles Flavià
(13 i 14 de maig).■


