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Entrades per a Melendi, 
a EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Melendi oferirà un tercer concert al 
Palau Sant Jordi el 18 d’octubre vi-
nent després d’esgotar les entrades 
per a  dos concerts més a Barcelona. 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA ofe-
reix a partir de demà als seus lectors 
la possibilitat d’accedir en exclusi-
va a la venda d’entrades per a aques-
ta nova actuació. Des de demà fins 
diumenge EL PERIÓDICO anticipa 
la venda de tiquets a través de la se-
va web elperiodico.cat. 

CONCERT AL pALAu sANT JORdi  Els fans de l’artista pop amb can-
çons que van des de la rumba i el fla-
menc fins al rock alternatiu podran 
des de demà, divendres, fins diumen-
ge a la mitjanit reservar entrades per 
obtenir les millors localitats a través 
de la web del diari, perquè no hi hau-
rà cap altre punt de venda actiu per a 
aquesta actuació.
 A la pàgina principal de la web es 
trobarà l’enllaç per poder accedir a 
la taquilla virtual del concert en què 
Melendi desgranarà les cançons del 
seu últim treball, Lágrimas desorde-
nadas, un disc en el qual el cantant, 
a qui l’èxit va sorprendre sent molt 
jove, mostra la seva evolució. Tam-
bé repassarà els èxits dels seus dis-
cos anteriors, convertits en himnes 
urbans, alguns dels quals surten del 
seu aclamat treball de debut, Sin no-
ticias de Holanda, o de La curiosa cara de 
tu padre. H33Melendi.

Torna l’emotiu 
‘Lorca’ de Rubianes
3L’obra de l’actor recrea els últims mesos del poeta

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA 

L’
enyorat Pepe Rubianes 
va posar tota la seva àni-
ma i el seu afany per ho-
menatjar amb Lorca eran 

todos l’estimat poeta i «tots aquells 
demòcrates que van tenir la mateixa 
sort en la guerra civil», va deixar dit. 
A partir de textos d’historiadors com 
Ian Gibson i Agustín Penón, l’actor i 
director va enarborar una sentida 
crònica sobre els últims mesos de 
l’autor de Bodas de sangre. Es va estre-

nar, entre ovacions, al Club Capitol 
el 2006;  va sobreviure a la polèmica 
per la seva censurada representació 
al Teatro Español de Madrid després 
d’unes invectives del còmic a la dre-
ta; i ara  torna a la mateixa sala de la 
Rambla on va establir càtedra l’hu-
morista per iniciativa de la Fundació 
Pepe Rubianes, que dirigeix Carmen 
Rubianes, la germana de l’actor. 
 El mateix elenc de deu actors  i la 
bailaora Laura Galán, en el paper de 
la parca, tornen a escena sota la coor-
dinació de Frederic Roda per viatjar 

al trist estiu de 1936. Sobre un esce-
nari nu, amb només unes cadires, re-
viuen personatges com Luis Rosales 
(Esteban Labarí) i els seus germans; 
Margarita Xirgu (Maite Molina), 
Pablo Neruda (Eloi Benet) o Isabel 
García Lorca (Marian Bermejo), als 
quals se sumen dos narradors. 
 
SENTIMENT I HISTÒRIA / La sevillana Ale-
jandra Jiménez es torna a ficar en la 
pell del protagonista per recrear el 
seu «viacrucis» fins a un final que es 
manté envoltat de misteri. «Lorca 
sempre va tenir pànic de la mort, 
que li va rondar tota la vida i aparei-
xia constantment a les seves obres», 
emfatitza l’actriu, que defineix el 
muntatge com un «teatre docu-
ment» que uneix l’emoció amb la pe-
dagogia. «És preciós, molt emocio-
nant, però a més a més informa de 
fets històrics».
 L’espectacle suposa així mateix la 
denúncia d’una mort injusta i el tri-
but a una figura vilipendiada per ser 
de família falangista: el poeta Luis 
Rosales. «Rubianes va anar a una xer-
rada de Rosales i va viure com l’escri-
dassaven, ho va sentir molt. Va ser 
acusat d’assassí, però ell va intentar 
ajudar Lorca allotjant-lo a casa seva, 
encara que no va poder evitar el seu 
arrest i posterior afusellament», ex-
plica Jiménez, per a qui l’obra també 
és «una oda a l’amistat». Recorda que 
l’autor de l’elegia La voz de los muer-
tos era amic de Lorca i el seu afusella-
ment «va marcar la seva vida».
 També va deixar empremta el 
poeta en un Rubianes que l’ado-
rava. «Ens va saber transmetre tot 
l’amor que sentia per Lorca i nosal-
tres el portem a escena», postil·la Ji-
ménez. H
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33 Escena de l’obra, amb Alejandra Jiménez (de blanc), com a Lorca.

 

33Rubianes, en un assaig de ‘Lorca eran todos’, el 2006.
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