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Rubianes es confessa un
neòfit pel que fa a la dansa
i la música etíops. De fet,
només pot defensar que
veure-ho el va deixar me-
ravellat. Efectivament, el
monòleg ha fet un gran
tomb i, com a Rubianes
solamente, anirà canviant
contínuament. Perquè té
pensat incorporar-hi les
sorpreses de les noies du-
rant aquests mesos d’esta-
da a Europa. Ell confia que
la peça tingui una tirada
superior a l’any.

Caldran una vintena de
dies de prèvies perquè les
cinc ballarines no estan

habituades al silenci i la
quietud de la platea. De
fet, la majoria de les actua-
cions de dansa a Etiòpia es
fan en sales de nit on el pú-
blic acaba barrejant-se
amb els intèrprets, cantant
i ballant. Rubianes exem-
plifica: «Només el fet de
veure un teatre ple de cares
blanques ja els és un xoc.»

Hi haurà algun enllaç
entre les danses i el monò-
leg? Poc, només el peu que
els donarà Rubianes. Tot i
així, l’actor ja comenta
que, en una d’elles, canta-
rà i ballarà «de manera sui
generis». L’actor reme-

morarà la seva fugaç etapa
de ballarí al Tropicana de
Cuba, «d’ara fa trenta
anys!» A les altres coreo-
grafies, Rubianes podrà
relaxar-se al vestidor fu-
mant una cigarreta: «He
patit molt en els especta-
cles que duren dues hores
sense poder fumar durant
aquests anys», diu.

Per sobre de tot, Rubia-
nes comentarà les seves
experiències a l’Àfrica.
Recordarà, per exemple, el
cop que es va enamorar
«com un gat portuguès» i
que va acabar de forma
surrealista: «Ens pensem

que venim d’una zona
avançada però ens prenen
el pèl tant com volen.» El
cant a l’Àfrica serà gene-
rós i sincer. Perquè, com
diu Antonio Belart (encar-
regat del vestuari), «hi ha
un abans i un després
d’aquest viatge». Rubia-
nes admet que la seva no
serà una visió d’oficina de
turisme ni tampoc un estu-
di sociològic ni econòmic.
L’espectacle lúdic sí que
aspira a ser una invitació a
viatjar a Etiòpia i a comen-
tar sarcàsticament «el feliç
i desgraciat» que ha estat
en aquest país.

Rubianes converteix el seu clàssic
monòleg en un cant a Etiòpia

«La sonrisa etíope» inclourà danses i les sorpreses de les ballarines a Barcelona

Pepe Rubianes i les cinc ballarines etíops que seran a l’espectacle, ahir al vespre. / ANDREU PUIG

� Després d’onze anys presentant
Rubianes, solamente al Club Capitol
de Barcelona, el monologuista tenia
clar que volia fer un gir a l’espectacle.

JORDI BORDES / Barcelona Pensava a fer una peça sobre els seus
viatges a l’Àfrica, un homenatge a les
llargues estades que hi ha fet. La ca-
sualitat va fer que conegués la dansa
etíop. Primer pensava a incloure una

dansa de cada ètnia –«la peça se’ns
allargava catorze hores»– i ha acabat
presentant cinc treballs. La sonrisa
etíope s’estrenarà el 21 de gener, però
a partir del 2 ja es faran prèvies.

� Pepe Rubianes va crear Lorca
eran todos en un any sabàtic a Ke-
nya. Després del boom mediàtic a
conseqüència de l’atac de la Bru-
nete mediàtica per aquest teatre
document on es narrava la mort de
Federico García Lorca, va anun-
ciar que preparava una trilogia de
poetes morts a conseqüència de
l’alçament militar: a més de Lorca,
Miguel Hernández i Antonio Ma-
chado. Rubianes confia arrencar
aquesta mateixa temporada el de
Machado. Seran quatre persones:
Antonio, el seu germà Manuel i
dos narradors. Rubianes també re-
citarà versos propis a La sonrisa

etíope, un mal derivat del fet de
portar aquests poetes a les seves
estades a l’Àfrica. Ha deixat repo-
sar els seus poemes i només se
n’han salvat dos, confessa, que, ai-
xò sí, «estan fets amb el cor».

Ahir al vespre, Rubianes també
es va referir a la col·laboració de-
sinteressada d’ell amb Global In-
fantil. Va conèixer-ne el president,
Gil Lossada, en un hotel per casua-
litat i la seva tasca el va meravellar.
Fins al punt que va oferir-se per fer
quatre sessions de teatre als nens
dels centres que acull aquesta enti-
tat. Avui el president està acusat
per maltractament físic i psicolò-

gic i per intrusisme mèdic al centre
de menors de Kebele, que dirigia.
Rubianes no se’n sap avenir. Fins
ara, definia Lossada d’humanista
(«ara ja no sé com en puc dir»). Ru-
bianes dedica l’espectacle a
aquests nens («quan vaig veure el
que deia la premsa se’m va trencar
l’ànima»). L’actor també s’ha tro-
bat sovint parelles que van a adop-
tar canalla, «són històries molt
guapes, encara que hi hagi algun
beneit entre ells». Probablement
s’esmentaran en el monòleg, com
el cas d’un missioner que prefereix
arriscar la vida a deixar abandonat
el seu projecte. L’Àfrica commou.

De poetes innocents i cooperants, a judici

El Ministeri de Cultura adquireix una
obra gòtica que es dipositarà al MNAC
� Barcelona. El Ministeri de Cultura ha adquirit
l’obra Calvari, una pintura gòtica al tremp sobre
taula, datada entre els anys 1440 i 1450, de l’escola
de Girona i on es representa l’escena del calvari de
Crist. El preu ha estat de 330.000 euros i l’obra pas-
sarà a formar part de la col·lecció permanent del
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). El
centre té altres exemplars importants d’aquest pe-
ríode, com ara la taula de Sant Joan Baptista i sant
Esteve i la de Sant Jaume. L’obra és de gran qualitat
en relació amb els estàndards catalans de l’època i
té un bon estat de conservació. / EUROPA PRESS

Tresserras se sent «profundament
decebut» amb el govern espanyol
� Barcelona. El conseller de Cultura i Mitjans de Co-
municació, Joan Manuel Tresserras, va manifestar
ahir a COM Ràdio que sent una «profunda decep-
ció» amb el govern espanyol, pel fet que els papers
de Salamanca «ja podrien ser» a Catalunya en la se-
va totalitat. Tresserras va explicar que ja estan iden-
tificats els documents que han de retornar, uns dos
milions, però creu que el Ministeri de Cultura ha
optat per situar com a condició prèvia per al retorn,
quan no ho era, la constitució d’un centre de la me-
mòria històrica a Salamanca. / EL PUNT




