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El circ arriba a l'Antic Teatre amb Jorge Albuerne i
José Luís Redondo

Título: Europa Espanya Català

Els artistes Jorge Albuerne i José Luís Redondo entraran a l'Antic Teatre amb l'espectacle de
creació Ye Orbayu, una creació escènica humorística a partir d'alguns dels millors moments que
han anat sorgint a les trajectòries artístiques de Redondo i Albuerne a la recerca del riure (propi i
aliè). Els dos artistes han utilitzat aquests moments, al mateix temps, com a disparadors per
crear-ne d'altres de nous, deixant-se travessar pel singular imaginari de la seva terra asturiana.

I és que YE, en llengua asturiana, és la tercera persona singular del present de l'indicatiu del verb
"ser" (cat.:és). I ORBAYU és com es diu en territori asturià a aquella pluja lleugera, gairebé
imperceptible, però que cala... "També en tenim d'altres tipus, per pluja no serà, però aquesta és,
sens dubte, la que millor ens defineix. (cat .: xim-xim/plovisqueig).", diuen.

Ye Orbayu, és, doncs, una peça de peces cosida amb fils de circ i que vol ser com l'orbayu:
lleugera, gairebé imperceptible, però amb la ferma pretensió de calar fins als ossos.

NOTA DE ALBUERNE

Fa anys que Jose i jo ens coneixem ... fa més anys que sabem l'un de l'altre ... i fa no tant que ens
vam posar primer a collaborar, cadascun amb la seva, i després a indagar en un univers comú, i
dic univers perquè em sembla de tal vastitud el terreny per explorar quan et trobes amb algú que la
paraula galàxia se't queda nana ...

La primera vegada que el vaig veure treballant vaig pensar que estava davant del que arribaria a
ser un clàssic del Circ: comicitat, improvisació i habilitat tot en un ... quan vaig tenir l'oportunitat de
dir-li el que pensava ser per convidar-lo a treballar sol i explotar aquest filó ... .qui m'anava a dir
que acabaríem treballant junts!

Els dos tenim la paraula ... ell la loquacitat i jo les pauses, els silencis ... ell la precisió, el tir precís i
sense pietat, servidor la capacitat d'evocar i provocar ... però per a aquesta ocasió vam decidir
callar la boca, tancar-li la persiana a la veu, prescindir del text ... ens va semblar una manera
d'entrar en sintonia, de caminar de la mà per llocs incerts per a tots dos ... allò va tenir la seva
primera escala tots els dimarts de novembre del 2015 al AnticTeatre dins el Anctic-Cicló.

Havíem posat el nostre interès a l'acció, la composició, els pocs objectes (però clars), el vestuari
simple i fàcil de treure (i de posar) ... vam classificar aquell resultat com Noves Dramatúrgies de
l'Humor ... i ara ha entrat en escena la música de la mà de Xabi Eliçagaray ...

En aquests dies que corren admiro La Ribot, i les seves Peces Distingides m'entren pels ulls, i el
cap es em contamina de coses que molt bé podrien succeir en escena ... llegeixo també, en
aquests dies, molt seguit, a Rodrigo García, la qual cosa no fa més que agitar el procés com si
d'un catalitzador es tractés ... una mena de massilla de dos components ... Rodrigo Maria La Ribot
Rodríguez ... si d'això sorgeix l'humor ...

Treballar amb algú és un lloc de gran estímul, els ulls i el pensament de l'altre són com unes
esperons que claven la curiositat, ja que si la mirada de l'altre no et deixa indiferent, si el seu
discurs i la seva manera d'analitzar el que passa no et resulta evident, llavors es desperten les
ganes de conèixer més enllà del que cal, de no trepitjar sobre la pedra ferma i sobretot de
deixar-se embrutar, mullar, trencar i qüestionar per trobar noves formes o no-formes d'expressar ...



i ... molt tot i la poesia hem tornat a tancar-nos en l'estudi, hem fet pallassets de Moritz per pagar
el lloguer, i esdeveniments en l'Astoria per pagar el menjar ... Res és en va ... per això i gràcies a
l'equip de l'Antic Teatre tornem a estar programats amb Ye orbayu del 30 de març al 10 d'abril de
dimecres a diumenge, de nou a AnticTeatre ...

Només ens queda convidar-vos a que vingueu ...

JORGE ALBUERNE

SOBRE ELS ARTISTES

Jorge Albuerne. Asturià. Realitza estudis de Gravat i Estampació a laEAAyOA d'Oviedo. Es
llicencia en Belles Arts a la Universitat del País Basc especialitzant-se en Ceràmica i Escultura.
Vinculat des de fa anys al món del circ de carrer, inicia la seva formació en dansa a Bilbao i al
mateix temps continua la seva formació circense en equilibris acrobàtics, quadrant aeri, màstil
xinès i trapezi volant.

L'hem vist també al teatre aquest passat mes de gener, interpretant el rol de Stanley Kowalski a
Un tramvia anomenat desig, de Les Antonietes Teatre, a l Sala Muntaner.

José Luís Redondo, asturià Té la titulació en Ciències de l'activitat física i de l'esport. Va estudiar
diferents tècniques de circ com aeris, equilibris, malabars, acrobàcia i clown a l'Escola de Circ
Carampa (Madrid, 2004-05) i ha continuat els seus estudis de circ a l'Escola de Circ Criollo
(Buenos Aires, 2005-06)


