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Ruibal afila el 
compromís 
amb humor
3El cantant presenta aquesta nit 
a l’Auditori ‘Quédate conmigo’

NÚRIA MARTORELL
 BARCELONA

J
avier Ruibal és un explora-
dor de la bellesa i de l’auten-
ticitat, que fa temps que està 
«fart del parvulari musical 

provocat per la cobdícia obscena de 
les discogràfiques tradicionals, que 
només volen productes d’usar i obli-
dar. No tots els dies són cap d’any –es 
lamenta–. No poden colar-nos pseu-
docançons romàntiques que diuen 
les mateixes nimietats de fa 50 anys. 
I que a sobre ¡maltracten l’idioma!». 
Un panorama hostil, que en lloc 
d’intimidar-lo, l’ha encoratjat. L’ar-
tista ha creat el seu propi segell i edi-
torial per publicar Quédate conmigo. 
El disc que aquesta nit presenta a 
l’Auditori, convidat per Barnasants.
 Després de dos anys de silenci, el 
cantant i guitarrista gadità torna 
amb un inspirat compacte que re-
met pel seu inconformisme i dosis 
flamenques al seu mític Pensión Tri-
ana (de fet, hi ha un gest de compli-
citat ben explícit en el tema Los huér-
fanos de Pensión Triana). «Aquest tam-
bé està envoltat de moltes abraçades, 
sí. I està fet a casa i amb convidats, 
que han donat el color requerit a ca-
da cançó», diu, referint-se a Tomasi-
to, Diego Carrasco, David Palomar, 
Iñaki Salvador, Antonio Serrano i 
els seus dos fills, Javier (bateria i pro-
ductor) i Lucía (bailaora). «Som una 

família en què cadascú practica, en 
la seva disciplina, l’art amb amor. 
Volíem que fos un disc sincer. I amb 
els nostres pocs mitjans, no podíem 
permetre’ns posar-nos en mans de 
tercers. Així que ens vam tirar a la 
piscina: que es noti que aquesta és la 
nostra diferència a l’hora d’estar en 
l’art».

GUARIDOR ESPIRITUAL / Per motius fa-
miliars Ruibal es va fer músic a 
Barcelona, on va viure del 76 al 80. 
«El meu pare va trobar feina a Reus i 
vam venir aquí. Jo estava estudiant 
medicina, vaig demanar el trasllat al 
Clínic i vaig començar a tocar i com-
pondre. Un dia em vaig veure amb 
bata blanca i una guitarra. Amb un 
punt d’esquizofrènia. I vaig haver de 
decidir quin costat de l’ésser humà 
volia curar: el físic o l’espiritual. Em 
vaig decidir per la música».
 Eren, recorda, els anys d’Ocaña, 
Nazario, Comediants... «Barcelona 
destacava com a ciutat oberta i uni-
versal, cosa que ha anat perdent en 
benefici d’una altra reorganització 
que no poso en qüestió, però tant de 
bo torni a tenir el seu caràcter inde-
pendent dins del lloc independent 
que es pretén. Barcelona no és nego-
ciable. Està més enllà de qualsevol 
concepte polític que es pretengui te-
nir sobre ella. Els llocs de la llibertat 
s’han de mantenir per sobre de tot. 

FESTIVAL BARNASANTS

Barcelona no ha de perdre el seu ca-
ràcter d’avantguarda», insisteix.
 Ruibal fa anys que es va agafar la 
llicència d’incloure humor en les se-
ves composicions. «En el meu excés 
de formalitat adolescent, abans cre-
ia que si es pretenia ser profund no hi 
havia lloc per a la broma, per a l’ale-
gria». Però conèixer il·lustres com 
Fernando Quiñones el va fer «descar-
rilar d’aquest camí de presumptuo-
sa profunditat». L’alegria del Carna-
val de Cadis sempre l’ha tingut. I ja es 
va desfermar del tot quan va escriure 
Atunes en el paraíso per a la pel·lícula 
de Pablo Carbonell. «Amb l’humor 
s’arriba molt més lluny que amb la 
bronca». H

Vegeu l’acústic de la can-
çó ‘Tu piloto cariñoso’ 
amb el mòbil o a
www.elperiodico.cat

«Barcelona ha de 
recuperar el caràcter 
independent i 
avantguardista», diu 
el cantautor gadità

33 Javier Ruibal, després de gravar un acústic a EL PERIÓDICO.

ALBERT BERTRAN

Exercici de fe de Loscorderos.sc
3‘ULTRAinnocència’ explora el vincle entre l’espiritualitat i la creació artística

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Tant es veuen com dos penjats es-
perant els marcians que com dos je-
dis de l’escena. Són els castellonencs 
David Climent i Pablo Molinero, la 
parella del grup Loscorderos.sc, en 
el seu últim muntatge. ULTRAinno-
cència, que celebra els seus 10 anys 
de trajectòria, es presenta aquest 
cap de setmana i el següent al Mer-
cat de les Flors. El temple barcelo-
ní de la dansa s’ha obert als artistes 
del teatre bastard, nom amb què de-

fineixen unes propostes que busse-
gen en les contradiccions de l’ésser 
humà i que fan miques tota mena de 
convencions, fonamentalment les 
teatrals. «Fem teatre pesi a qui pesi», 
sentencia Pablo Molinero.
 Climent i Molinero s’han posat 
a indagar entre espiritualitat i art, 
«amb la recerca de la vida espiritu-
al més enllà de la religió». «El mateix 
art és la recerca del que és intangi-
ble, d’una cosa absurda que no po-
dem tocar», apunta Climent sobre 
la dissecció de la fe que plantegen. 

EL MERCAT DE LES FLORS ACULL ELS ARTíFExS DEL TEATRE BASTARD

És en aquesta recerca del que és su-
blim, més enllà del que és material, 
que defineix la història de l’ésser hu-
mà on es mou ULTRAinnocència, títol 
que no podia ser més contradictori.
 La posada en escena parteix 
aquesta vegada de pràctiques com el 
tai-txí en què el moviment del cos és 
important. No per això deixen d’in-
teractuar amb objectes en el seu es-
pai escènic. Entre ells, juguen amb 
transistors, «elements de tecnolo-
gia obsoleta que sembla que tinguin 
ànima», diu Climent. Vuit pistes de 
so integren l’espai sonor, que també 
adquireix una gran rellevància.
 «Ens agrada posar-nos sempre en 
llocs que no són còmodes, i estar a la 
corda fluixa [...]. Juguem en un món 
ambigu i l’espectador ha d’escollir 
camins». Així és el teatre bastard de 
Loscorderos.sc. H 33 David Climent i Pablo Molinero, en una escena del seu últim muntatge.

ROJOBARCELONA

El Macba 
es reinventa 
en clau 
del segle XXI

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

¿Com ha de ser un museu d’art 
contemporani del segle XXI?  
¿Quines han de ser les seves lí-
nies d’actuació? ¿I el seu funci-
onament? A aquestes qüestions  
–o reptes– respon –o s’enfronta– 
el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (Macba) amb un can-
vi en la seva concepció. Un can-
vi que el seu director, Bartomeu 
Marí, defineix com a «revolució» 
encara que «no copernicana». 
Que és el mateix que dir que el 
que s’ha fet fins ara és vàlid però 
que l’evolució del món i les no-
ves pràctiques creatives obliguen 
a «repensar la institució». Un «re-
set», segons l’opinió de Marí, que 
passa per abandonar definitiva-
ment la idea de museu com a ma-
gatzem d’objectes i per abraçar 
el concepte d’espai productor de 
coneixement. Per a això, el cen-
tre ha invitat Beatriz Preciado i 
Valentí Roma a col·laborar en la 
nova etapa. 
 La proposta –amb programa 
fins al 2016– centra l’activitat al 
voltant de sis línies d’investiga-
ció, o laboratoris d’idees, que són 
àmbits temàtics –la relació entre 
art, producció biopolítica i capita-
lisme global, per exemple– sobre 
els quals fer-se preguntes i buscar 
respostes. Exploracions que supo-
sen nous llenguatges de narració  
–«no podem treballar amb els llen-
guatges de 1950 per pensar la con-
temporaneïtat»– i nous formats 
d’exposició. Així, el Macba, a par-
tir de l’abril, ocuparà la plaça dels 
Àngels i els edificis que l’envol-
ten amb una bateria de propostes 
transversals: exposicions efíme-
res nocturnes, tallers d’escriptu-
ra, performances, debats i més. H

MUSEU DE FUTUR


