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U
n centenar de persones 
mata l’espera davant 
del Teatre Tantaranta-
na explicant-se en pe-
tit comitè els millors 

moments de les vacances. És diven-
dres i falten uns quants minuts per-
què comenci la funció. Sergi Esteba-
nell, director d’Invisibles, treu el cap 
per la porta del darrere del teatre: 
«¡¿Vénen vostès junts?! ¡¿Ja es conei-
xen?!», exclama per sobre dels relats 
estiuencs. La gent somriu, dubta, i 
al final alguns es presenten, tímids. 
L’escena s’acaba quan una dona del 
públic, que en aquests casos impro-
visats sempre és el millor actor, pre-
gunta cridant: «¡¿Algú té un ibu- 
profèn?!».
 Estebanell, fundador de la com-
panyia La Banda [teatre d’humor] 
i codirector del Festival Escena 
Poblenou, és un veterà del teatre de 
carrer i encara està «flipant» que el 
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El riure com a experiment
CRÒNICA Pocs teatres, tampoc els alternatius, s’arrisquen amb 
obres ‘rares’ a l’estil d’‘Invisibles’, com fa el Tantarantana

Tantarantana aculli Invisibles, una 
sèrie de gags sobre personatges re-
als i ficiticis que barreja el teatre de 
l’humor i de l’absurd amb la dansa i 
el vídeo. Fins ara cap sala comercial 
li havia fet cas i per presentar l’obra 
va haver de llogar un espai privat. 
Ara té casa («¡amb aire condicionat!») 
fins a l’11 de setembre.

 Una hora i quart després del co-
mençament de la funció, el públic 
es desperta del que sembla que ha 
estat un somni ple d’escenes absur-
des, a estones genials i altres vega-
des més insípides, com passa en tots 
els somnis. La gent es trenca de riu-
re, per exemple, quan Xavi Estrada  
–que és capaç d’expressar amb el cos 

el que no s’explica amb paraules– fa 
de traductor simultani de Lluís Pe-
tit, que deixa anar un discurs en an-
glès. Per cert, els  actors i el director 
són catalans, però les funcions són 
en castellà («així és com vam conce-
bre l’obra», expliquen) i en anglès 
(l’1 i el 8 de setembre).

MÍMICA I ABSURD / Invisibles es fa res-
sò de la mímica de Tricicle, del tea-
tre de l’absurd de Pez en Raya i fins 
i tot de Buenafuente, i es defineix 
més com un experiment que com 
un producte acabat. És gairebé un 
miracle que una sala comercial de 
Barcelona aposti per una cosa rara 
(per poc convencional) com aques-
ta en lloc de l’habitual teatre de text. 
«A Europa fa 20 anys que es progra-
ma teatre contemporani, clown i vi-
deoart, però aquí segueix limitat al 
circuit off, encara que això està can-
viant», opina Estebanell. Tot depèn 
de si, al final, al teatre li quadren els 
comptes. H

33Xavi Estrada i Lluís Petit, en un gag d’Invisibles que transcorre davant d’una projecció de vídeo.

LAMARYPOSA

Sobre l’escenari se 
senten ressons de 
Tricicle, Pez en Raya i 
també de Buenafuente

–L’espectacle que presenta a Ta-
rantos es titula Los Cortés, enca-
ra que no són un grup familiar.
–Però com si ho fóssim. La meva 
homònima Yolanda Cortés és la  
bailaora principal i al cante comp-
tem amb El Duende i El Salao. 

–L’any passat ja es va emportar 
el segon premi al Festival de Las 
Minas de La Unión.
–No em va quedar bon gust de bo-
ca; no m’agrada ser segon. Vaig 
tornar-hi per revenjar-me. 

–Amb 28 anys acaben de donar-
li ni més ni menys que el Bordón 
Minero. L’únic precedent català 
és Juan Manuel Cañizares.
–Sí, però hi ha molts altres gui-
tarristes que també el mereixen.

–¿Importa d’on és un per ser una 
figura en el flamenc?
–En una altra època suposo que sí, 
però avui el flamenc és universal. 
Jo he nascut i visc a Barcelona, tot 
i que el meu pare és de Granada i 
la meva mare, de Salamanca.
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«No m’agrada
ser el segon»

–¿A quins guitarristes admira més?
–Als mestre antics: Niño Ricardo, Sa-
bicas... I també als actuals, com To-
matito o Vicente Amigo. I a Paco de 
Lucía no cal ni tan sols esmentar-lo, 
es dóna per suposat.

–Aquest any també ha guanyat el 
prestigiós concurs Niño Ricardo.
–És un orgull per a mi, com també 
ho va ser fa dos anys el premi del 
concurs Tertulia Flamenca Ciutat 
de l’Hospitalet.

–¿Aquí es fa bon flamenc?
–Sí, però la Generalitat hauria de do-
nar-li una mica més de suport.

–¿Per a José Andrés Cortés hi ha res 
més important que la guitarra?
–Jo sóc evangelista i confio molt en 
Déu per a tot en la vida. Això és el 
més important, però tampoc sóc fa-
nàtic i no dedico tant de temps a res 
com a tocar la guitarra.

–¿El culte evangelista ha canviat 
molt el món gitano?
–Molt, i sempre per bé.

–¿Abans de ser guitarra concertista 
va acompanyar molts cantaores?
–Com ha de ser, i encara vaig tocar 
més per al ball. Vaig començar quan 
tenia 12 anys i a partir d’allà sem-
pre he seguit intentant evolucionar. 
Vaig estar a la companyia de Rafael 
Amargo i des de fa quatre anys tam-
bé toco les meves pròpies composici-
ons amb el grup Almacalé. H

EN 3 MINUTS

Guardonat com a millor tocaor al 
Festival de Las Minas, actua a la sala 
Tarantos fins al 31 d’agost.

J. Andrés Cortés
Guitarrista

33José Andrés Cortés, amb el guardó Bordón Minero. 
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El poble natal de 
Rubianes prepara 
una gala homenatge
TEATRE 3 Vilagarcía de Arousa, lo-
calitat natal del còmic Pepe Rubia-
nes, que va morir al març, ultima els 
detalls d’un homenatge que tindrà 
lloc el 2 de setembre, dia en què hau-
ria complert 62 anys. Sota el lema 
Pepe Rubianes, también nuestro, l’espec-
tacle, dirigit per Pep Molina, reuni-
rà a l’escenari amics de l’actor com 
Tricicle, Joan Manuel Serrat, Carlos 
Latre, Andreu Buenafuente, Ángel 
Pavlovsky, Carles Flavià, Xavier Sar-
dà, Lucrecia, Santiago Auserón i els 
grups Tequila i Cómplices. Aquell 
mateix dia, Rubianes serà nomenat 
fill predilecte. H

Una mansió amb 
murals de Diego 
Rivera, a la venda
PINTURA 3 Coneguda com la Casa 
de los Vientos, la mansió de la col-
leccionista d’art Dolores Olmedo es-
tà situada a Acapulco (sud de Mèxic) 
i té cinc murals pintats per Diego Ri-
vera en els últims anys de la seva vi-
da, inclosos els que va fer amb rajo-
la veneciana. Quan va morir, l’any 
2002, Olmedo va llegar la casa als 
seus dos néts amb la intenció que la 
convertissin en un centre cultural. 
No obstant, la família va decidir po-
sar la propietat en venda per 4,1 mi-
lions d’euros. Això va ser l’octubre 
passat, i encara no han trobat cap 
comprador. H


