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Festassa al Grec demà 25 de juliol amb 'Rumberos,
pugin a l'escenari!'

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Teresa Bruna Teatralnet

El 25 de juliol és una d'aquelles dates que haurien d'estar senyalades en vermell al calendari. Va
ser el dia en què es van inaugurar els Jocs Olímpics del 1992, la primera pedra de la fantàstica
entrada de Barcelona al món, que avui viu la seva plenitud. Demà farà 25 anys i l'efemèride se
celebra per arreu, amb molts colors. El Festival Grec no podia quedar al marge i ho fa amb un
proposta que va més enllà de l'espectacle: una festa compartida entre artistes i públic plena
d'emocions i...de rumba! El títol oficial és Rumberos, pugin a l'escenari, encara que en realitat li
diuen Rumberos, fugin de l'escenari perquè preveuen que serà molt difícil fer-los marxar. Hi estan
convocats el bo i millor de la rumba catalana: Moncho, Gertrudis, Joan Garriga -amb companya de
La troba Kung Fu-, Johnny Tarradellas, La Pegatina, Los Amaya, en Manel Joseph de la Plateria,
Maruja Garrido, Peret Reyes, Rumba Tres, Sabor de Gràcia i Yumitus. I amb la presència
ineludible de Peret, Antonio González 'El Pescaílla' i Gato Pérez amb les seves cançons, la seva
energia i el seu record. Avui ho han presentat a la premsa l'Albert Puig (director artístic); Sicus
Carbonell (director musical); Ester Nadal (directora escènica) i Cesc Casadesús (director del
Grec).

Tot i que té tots els ingredients per ser una festassa en la que serà difícil mantenir el públic
assegut, hi ha una dramatització. Ester Nadal s'ha ocupat de la direcció d'un nucli temàtic que gira
al votant de la persona de Pyanbuu Tuul, atleta de Mongòlia que va tancar els JJ.OO: va arribar
l'últim i "va ser l'home més feliç del món de poder-hi participar, perquè era cec." L'interpreta Ricard
Farré. Veurem que a Tuul, 25 anys més tard, encara l'està esperant una jutgessa, que interpreta
Laura Aubert, per testificar l'arribada. Tots dos són nascuts l'any 1993. Només dir que els que
tingueu entrades per demà al Grec (Amfiteatre), difícilment oblidareu la vetllada. Encara pots ser
un d'ells, perquè a l'hora d'escriure aquesta nota... Va, que res és impossible. En queden 30
però... heu nascut per guanyar!

Albert Puig ha dit que "havíem de fer algun cosa per celebrar els Jocs. I hem pensat en un concert
atlètic perquè no es pararà! No és un homenatge a la rumba ni a cap artista. La idea era reunir el
bo i millor de la Rumba Catalana en una barreja generacional i celebrar-ho. Vam començar amb
La Pegatina i pocs més i s'ha anat fent gros i gros... Tenim molta gent i estan tots molt illusionats",
exposa. Sabor de Gràcia (13 integrants) intervindrà com a banda base del que s'albira com un
recorregut ple d'energia i emocions pels grans èxits del gènere. És una iniciativa de APAC,
Associació Professional d'autors i creadors de rumba catalana, que es va fundar encara en vida de
Peret.

La festa -no en goso dir concert- tindrà gent experimentada de la talla de Moncho, que "tot i que
s'ha hagut de retirar per problemes de salut no ha volgut de cap manera faltar-hi", ha dit Sicus
Carbonell, familiar de l'artista, "fins gent jove que s'ha unit a la banda per a aquest concert, molts
d'ells fills dels artistes que han crescut amb la Rumba com a cançó de bressol." En Sicus ja
adverteix que "la gran festa serà als camerinos! Molts fa temps que no ens veiem i coincidir allà
serà emocionant!

L'EMBOLCALL DRAMATÚRGIC



Cesc Casadesús va anar a buscar l'Ester Nadal, reconeguda directora andorrana que s'ha format
a l'escola Lecoq, per vestir-ho una mica. I a ella se li va acudir representar l'espera de l'arribada de
l'últim atleta "ja que és el que ningú treu a les cròniques" i que encara avui no ha arribat. Laura
Aubert serà una jutgessa subcontractada per una ETT, que ha de signar l'arribada i que substitueix
la jutgessa d'origen en l'espera. La primera ja està jubilada i aquesta ha nascut l'any 1993. Ella es
queixa de la diferència de sou, "ja que l'anterior cobrava una quantitat que avui en dia no veiem ni
passar" i de tractes, quan està llicenciada i té tots els drets. Porta quatre anys a l'ETT entrant i
sortint de feines precàries. I encara pateix perquè, si finalment arriba l'atleta, se li acabarà la feina:
"És un homenatge als joves. S'exposa com els estem tractant, les feines precàries i el món on
s'han de defensar. És ple de petits homenatges!", diu l'Ester. I Casadesús afegeix: "L'homenatge a
l'últim que arriba és un homenatge a la majoria dels humans, als que no hem fet cap podi i no
podem deixar de lluitar. La Rumba és un gènere popular!" El actors, tot presentant, exposaran que
espera la ciutat des d'aquells JJ.OO, ja que "hi ha diferents mirades. Sobretot, en funció de si es
van veure en directe o a través de la televisió."

L'espectacle acaba amb el mateix esperit que va acabar el 92: amb una gran festa que ja
començarà dalt de tot i que, tanmateix, anirà in crescendo. "Els actors faran, a la vegada, de
presentadors d'una desfilada d'artistes de la que no tenim l'ordre. En Peret sempre deia que A la
rumba no hi ha escaleta! Hi ha un guió però tot pot canviar. No hi faltaran les sorpreses." Han
promès que hi haurà "una versió rumbera impressionant de Què volen aquesta gent."

Sobre la pregunta de si hi haurà temes de Peret, en Sicus, que normalment pertany a la formació
Sabor de Gràcia, ho té molt clar: "La majoria dels rumberos, si fem Rumba és gràcies al Peret. Ell
va crear nombrosos temes inoblidables, imprescindibles. Va passejar la Rumba per tot el món... és
impossible imaginar la vida sense en Peret! Ell estarà present amb molts temes seus com també
ho estarà Ramon Reyes Ramonet. I es farà un repàs en clau de middle."

Només dir que, si us estranya l'ausència de Manolos es deu en part a que estaran el mateix dia a
la Pl. Catalunya i a que preferien fer un concert ells sols. Aquest és un homenatge a la Rumba i a
tots els seus cantants, sense excepció ni protagonistes. En total, una quarentena d'artistes en un
espectacle que es preveu que duri dues hores. Però en Sicus, que coneix bé els Rumberos, no ho
té tant clar. Per això, al final han optat per re-titular l'espectacle amb Rumberos, fugin de l'escenari!
"perquè és el que ens hauran de dir l'organització per fer-nos fora!


