
http://www.teatral.net/ca/noticies/17862/el-nino-de-la-tele--la-historia-real-de-ruben-ramirez-en-la-flyhard

Secció: Teatro
31/03/2016

El Niño de la Tele ', la historia real de Rubén
Ramírez, en la Flyhard

Títol: Europa Espanya Català

El 7 d'abril s'estrenarà a la Sala Flyhard El Niño de la Tele, de Marc González de la Varga i Rubén
Ramírez, i que ells mateixos descriuen com a "la història real de Rubén Ramírez". Es tracta d'una
co-producció de Pentateatre i Flyhard que estarà en cartell només 4 setmanes, del 7 d'abril al 2 de
maig.

Per parlar-vos de l'obra, reproduïm un text que ens ha enviat la companyia:

SE'NS HA COLAT UN IMITADOR A LA FLYHARD

Després de cinc anys de produccions a la Sala Flyhard, amb una línia molt clara i definida que
aposta per la dramatúrgia catalana contemporània, ens sentim amb la necessitat i les ganes
d'explorar els límits d'aquesta pròpia línia: comptant esporàdicament amb produccions alienes que
encaixen per discurs i estil, i, per què no, donant cabuda a projectes que a priori ens poden
semblar un pèl allunyats d'aquesta línia.

És el cas d'El Niño de la Tele, una autobiografia: les aventures i desventures de Rubén Ramírez.
Ell era El Niño de la Tele, un nen que amb dotze es va fer famós per sortir a la televisió fent
imitacions. La fama i la popularitat, tan de pressa com van arribar, es van esfumar. I ara, gairebé
vint anys després el mateix Rubén reflexiona sobre el que va significar aquest període i ens
explica en quin punt es troba actualment.

El Niño de la Tele és un monòleg humorístic però alhora ens explica una

història, la d'un nen que va viure en un món d'adults, la d'un adult que voldria recuperar la
infantesa que no va gaudir, la d'un artista que busca el seu lloc en un món -el de l'espectacle- que
pot ser tan llaminer com cruel i arbitrari. Hi ha humor, però també molta veritat, i aquesta
combinació fa que l'espectador connecti d'una forma molt directa amb el que li intentem explicar
des de l'escenari.

Pentateatre té la mà trencada en fer que la realitat envaiexi els escenaris i els espectadors se
sentin partíceps d'una experiència "real", i la Flyhard és el lloc ideal perquè el públic entri de cap a
la història. Per això, quan el Marc González de la Varga i el Rubén Ramírez ens van proposar fer
aquest muntatge vam creure que sí, que tenia sentit que un espectacle així es pugués estrenar a
la Flyhard.

"L'objectiu d'aquesta obra és tornar a sentir-me artista. Tornar a pensar que valc per a alguna cosa
més que pujar armaris per l'escala. Poder llevar les pors que em separen de l'escenari i del públic.
Tornar a creure en mi i tenir passió a la vida. Una passió que he perdut amb el pas del temps en
sentir-me allunyat de fer allò pel que he nascut: Fer riure"

Rubén Ramírez, el niño de la tele

SINOPSI

Rubén Ramírez va ser un nen prodigi. Com el Joselito o el Macauly Culkin. Va ser un d'aquells
nens amb un talent innat per l'espectacle. Rubén es desvivia pel públic i pels seus aplaudiments.
La seva gran virtut no tenia res a veure ni amb la música ni amb la interpretació. El seu fort era
imitar personatges. La seva poderosa habilitat mimètica el va portar a estar al costat de



personalitats com Luis del Olmo, Paz Padilla, Antonio Mercero o Javier Cámara. Durant els
primers anys de la seva infància i adolescència va combinar l'escola amb platós de TV. Volava
constantment de Barcelona a Madrid, sempre de la mà del seu pare, qui el cuidava i
l'acompanyava a tot arreu.

Però un dia el telèfon deixa de sonar. Passa de tocar el cel a caure en l'oblit en un tres i no res. El
món de l'espectacle no té pietat amb un nen de 12 anys. Ara en té 30 i com tothom, té una carrera,
un master i cap feina. Per guanyar-se la vida ha de treballar de fuster en el negoci familiar amb el
seu pare. Ha canviat els focus pels martells.

Ara el Rubén està muntant l'escenografia del nou espectacle de la Sala Flyhard amb el seu pare.
Trobar-se de nou en una sala de teatre li farà reviure la seva història, el seu passat amarg, per
explicar-li a un públic, que ja només existeix en el seu cap, com ha arribat fins aquí.
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