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� Pepe Rubianes ha tornat
d’una estada de cinc me-
sos a l’Àfrica amb nous
projectes: no només pre-
para un nou espectacle de
monòlegs, sinó que té en
perspectiva dos muntatges
com a autor i director, que
completaran la trilogia ini-
ciada amb Lorca eran to-
dos i estaran dedicats, res-
pectivament, a Antonio
Machado i Miguel Her-
nández, dos poetes més
que van ser víctimes de la
Guerra Civil: una injustí-
cia que, segons Rubianes,
encara no s’ha reparat.

«He voltat per Àfrica en
la companyia de Don An-
tonio Machado i puc asse-
gurar-te que és un plaer re-
memorar els seus camps
de Castella al mig de les
sabanes africanes, perquè
va ser allà on em vaig ado-
nar de la magnitud d’un
gran poeta: els paisatges
són molt diferents, però
l’essència d’allò que trans-
met el poeta és la mateixa
en els dos casos», explica
Pepe Rubianes, que ha tor-
nat a l’Àfrica, entre altres
coses, per començar a tre-
ballar en el seu projecte
més immediat: un nou es-
pectacle de monòlegs que
preveu estrenar al desem-
bre i que va començar a
perfilar a Etiòpia. Una ex-
periència que el porta a fer
aquesta reflexió sobre la
campanya contra ell i el
possible judici que té pen-
dent per les seves ja famo-

ses declaracions al progra-
ma El club de TV3: «Da-
vant dels problemes que hi
ha a l’Àfrica, tot això que
està passant aquí és una
autèntica bajanada. No sé
si aniré a judici, però el
que sí que sé és que no em
retracto gens del que vaig
dir contra l’Espanya fei-
xista i retrògrada que en-
cara existeix, com també
existeix una Espanya de-
mocràtica davant la qual
em trec el barret.»

Més poetes
«Arribarà un moment que
m’hauré de retirar com a
actor, després de trenta
anys dalt dels escenaris, i
per això vull potenciar la
meva tasca com a guionis-
ta i director, sobretot d’un
tipus de teatre d’investiga-
ció que m’interessa mol-
tíssim», diu Rubianes, que
ha aconseguit molt bones
crítiques amb Lorca eran
todos. Ja amb vista a l’any
vinent vol començar a tre-
ballar en una obra en la
mateixa línia sobre Anto-
nio Machado, sense obli-
dar tampoc el seu germà
Manuel, també poeta, però
situat en el bàndol contrari
durant la guerra. L’obra,
centrada en els últims 30
dies de la vida d’Antonio
Machado, no es limita a
parlar de la seva mort, sinó
també «del seu gran lle-
gat», i estarà protagonitzat
per quatre actors: dos per
donar vida als dos ger-
mans i dos narradors.

Pepe Rubianes clourà amb
Antonio Machado i Miguel

Hernández la trilogia oberta
amb «Lorca eran todos»
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Pepe Rubianes, en una actuació recent. / LLUÍS SERRAT

� Uns dos mil alumnes
d’escoles assistiran les tres
setmanes vinents a tres
muntatges de dansa, un
cop fet un treball pedagò-
gic. El Mercat de les Flors
arrenca la seva presència a
les escoles equipant unes
maletes amb material ge-
nèric per experimentar so-
bre el moviment i amb fit-
xes específiques per cada
espectacle previst adreçat

als diferents cicles esco-
lars. El cicle Dan... dan...
dansa farà sessions els dis-
sabtes a la tarda i els diu-
menges al matí per al pú-
blic familiar.

La companyia Mudan-
ces d’Àngels Margarit
presenta Origami (2002) a
partir de demà. Pensada
per a un públic a partir de
sis anys, l’obra juga amb la
gravetat i la tridimensio-
nalitat amb una poètica vi-

sual efectiva i atractiva. La
companyia holandesa
Meekers farà (3x) Timbuk-
tú (2006) el 10 i 11 de març
per a un públic a partir de
vuit anys. Aracaladanza
representa Nada... Nada!
(2004) el 24 i 25 de març a
partir de quatre anys.
Aquesta temporada han
programat una peça de
dansa circ per a tots els pú-
blics durant el Nadal. Le
vertige du papillon va co-

mençar amb mitja entrada
tot i que l’efecte boca ore-
lla va fer que s’omplissin
les següents sessions. El
cicle s’ha volgut distanciar
dels elements narratius i
trobar referents en el mo-
viment. Enguany TNC
(Avui sortim! de Búbulus)
i Liceu (Els músics de Bre-
men, amb el Centre de Ti-
telles de Lleida) han estre-
nat coreografies infantils
inspirades en contes.

El Mercat de les Flors comença
la primera campanya escolar

J.B./ Barcelona

El centre cultural flotant
de la Fura dels Baus, Nau-
mon, debuta com a espai
d’òpera aquest dissabte.
S’afegeix a la celebració
dels 400 anys del naixe-
ment de l’òpera com ja han
fet altres teatres lírics, tot i
que molt pocs en tot el
món l’han celebrat recupe-
rant el llibret a escena. La
peça de Monteverdi repre-
senta la primera partitura
entesa com a òpera. Carles
Padrissa, un dels directors
de La Fura dels Baus i el
portaveu de la companyia
en la transformació del
trencaglaç noruec en cen-
tre cultural flotant, recor-
dava ahir que –per les da-
des que es tenen– el públic

de Màntua va seguir l’ac-
ció cantada en directe en
un espai buit. La posada en
escena de La Fura recupe-
ra aquesta idea ja que el

públic no s’asseurà i els in-
tèrprets cantaran despla-
çant-se per llarg i ample de
la bodega. Serà només una
hora però tant Padrissa

com el director musical,
Àngel Villagrasa, apunten
que es manté l’essencial.
Villagrasa ha optat per una
versió orquestral en què es
barregen els instruments
d’època amb altres de mo-
derns per trobar més con-
trastos entre els nou perso-
natges que interpreten úni-
cament tres solistes (Fer-
ran Campabadal, Maria
Hinojosa i Vicenç Esteve).
Per ara, només hi ha pre-
vista una segona sessió per
al 8 de març. Aquesta ses-
sió es vol dedicar íntegra-
ment a les dones, per cor-
regir en part el greuge pel
fet que, en els anys de
Monteverdi, només actua-
ven homes.

S’estrena una versió reduïda de «L’Orfeo» a la bodega del vaixell «Naumon»

La Fura submergeix l’infern

JORDI BORDES / Barcelona

� La Fura dels Baus, que fondeja des de fa unes
setmanes al Port Vell de Barcelona, dóna l’oportu-
nitat a nous valors de l’escena teatral i musical.
Aquest divendres, per exemple, dóna l’alternativa
al festival Sincronia, una iniciativa que mescla, a
parts iguals, música i vídeo. La bona trobada de Pa-
drissa amb el ConjuntXXI! per a la producció de
L’Orfeo ha obert la porta a la creació de l’orquestra
Naumon 415 Ensemble, amb el cor inclòs, amb què
potenciar repertori barroc i, fins i tot, de compondre
una nova òpera pensada especialment per represen-
tar a la nau cultural.

� Dissabte, 24 de febrer, coincidint
amb el 400 aniversari de l’òpera
L’Orfeo de Monteverdi, La Fura dels
Baus ha impulsat la producció d’una

Un passatge d’Orfeo, ahir al migdia. / ANDREU PUIG

versió intimista a la bodega del vai-
xell Naumon. L’òpera, d’una sola
hora de durada, s’interpreta amb tres
solistes, un cor de quinze cantants i
una orquestra que combina instru-

ments clàssics de l’època amb altres
de moderns. El drama d’Orfeo, que
cerca la seva Eurídice a l’infern, es
traslladarà a la bodega, enfonsat sota
el nivell del mar.

Naumon 415 Ensemble


