al gra | entrevista amb el Director d’Alma Cubrae i armer

Àngel Rodríguez: "Als nens els agrada veure pel
carrer personatges de pel·lícules"
Diumenge, 12 de setembre del 2010
CARME ESCALES
BARCELONA
Abduïts
per
les
aventures de guerrers
medievals que als
còmics
i
a
les
pel·lícules de la seva
infància van descobrir,
els germans Àngel i
Jordi Rodríguez es van
embarcar en la gesta
d'encarnar
aquelles
històries. Amb elles, i
amb el nom que van
donar a la seva
companyia
d'espectacles de l'època dels seus herois, Alma Cubrae, escenifiquen fragments de la vida dels
pobles, entre els segles V i XV. En el 22è Festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries
despleguen el seu mercat i les seves representacions medievals.
-¿Què hi ha al seu campament?
-Les tendes medievals on poder dormir i descansar. També s'hi poden veure armes de guerra,
com el trabuc, bombardes, que van ser els primers canons, una torre de setge de set metres, una
altra de vigilància, escuts per protegir-se de les fletxes i soldats preparant el menjar, entrenant-se
amb espases o fent guàrdia.
-Al seu mercat, ¿què hi venen?
-Artesanies, menjar i productes de cuir, roba i metall.
-He vist a la seva web que fabriquen i venen marxandatge de l'edat mitjana. ¿Què és el que
els demanen més?
-Som escultors. Cadascú domina una especialitat: forja, foneria, cuir, fusta, motllos, etc. Fem
peces per encàrrec, espases, cascos i armadures. Però el que venem més són samarretes.
-¿Armadures tan completes no espanten els nens?
-En general, els nens ja no s'espanten. Els agrada veure personatges de pel·lícules caminant pel
carrer.
-¿On solen actuar?
-En fires medievals. També fem anuncis de televisió, videoclips i documentals. Avui, TV-3 emet
Anatomia d'un rei (22.35 h). Nos-altres hi hem recreat la part històrica.

-Avui representaran Història de la comtessa Joana d'Empúries. ¿Què hi expliquen?
-Que la filla de Pere III d'Aragó, Joana de Navarra, no gaire afortunada físicament, no troba
pretendent. El rei la promet amb Joan d'Empúries i es casa amb ell, però gendre i sogre, a
l'enviudar l'últim, entren en guerra per una nova dona. Històries així ens recorden d'on venim.
Moltes vegades, per tirar endavant, hem de mirar enrere.
-¿On més actuaran aviat?
-El dia 25 serem a la Fira del Foc de Santpedor, i el 9 i el 10 d'octubre serem fades, monstres i
éssers fantàstics a la Fira Fantàstica de Banyoles (Girona).

Font:
Diari EL PERIÓDICO
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/agenda/20100912/angel-rodriguez-als-nens-els-agrada-veure-pelcarrer-personatges-pellicules/475563.shtml

