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Un virus molt contagiós
La Cubana arriba a
BCN amb una obra
sobre el famoseig
després de 2 anys
de gira espanyola

Reportatge

33 Una imatge de l’assaig de Mamá, quiero ser famoso, ahir.

DANNY CAMINAL

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Andy Warhol va xifrar en
un quart d’hora el grau de

famoseig que ens mereixem tots. I
els actors de La Cubana, que dimarts
que ve estrenaran a Barcelona el seu
últim espectacle, Mamá, quiero ser fa-
moso, al Teatre Novedades, no van
necessitar gaire més temps per rea-
litzar un experiment pràctic amb la
premsa a manera de presentació. De

l’exercici se’n desprèn que la fama
és un virus molt contagiós. I l’èxit de
la llarga gira del muntatge per Es-
panya des del novembre del 2003,
quan es va estrenar a Alacant, ho de-
mostra.

Els periodistes, amb manifestes
poques ganes de col.laborar en les
bromes cubaneres, van ser rebuts al
Novedades per una hostessa estra-
folària d’incessant xampurreig ca-
talà i castellà i fort accent anglès.
Perquè la cosa va d’un veterà i exitós
programa de la suposada televisió
britànica CBN que arriba a Espanya
a buscar aspirants a convertir-se en
famosos després d’haver esgotat les
reserves de candidats a tot Europa.
Ho tindran fàcil.

q DURES PROVES
En una visita als camerinos del tea-
tre, sempre acompanyats per les
hostesses de la CBN, la premsa es va
haver de prestar a les dures proves
imposades pels cubaners –10 actors
que sumen 50 rols diferents en
l’obra–. A uns els van instar a inter-
pretar un paper i una reportera poc
interessada a saltar a la fama va in-
tentar sortir del compromís expli-
cant un acudit sense paraules que
no va ser apreciat. Potser massa in-
tel.lectual per a la vis cubanera. Al-
tres, com aquesta cronista, es van
prestar a emular Nacho Duato men-
tre un professor de dansa els marca-
va els pliés i els relevés. El resultat po-
dria haver estat un bon gag en un
episodi de Mister Bean, especialment
quan una col.lega de barra es va re-
velar, per a gran enveja dels seus
acompanyants, com una ballarina
experta.

Quan els periodistes-conillets
d’índies es van adonar que els seus
intents, degudament captats per
una càmera, havien estat exhibits en
una pantalla a la platea del Noveda-
des, el virus ja havia estat inoculat.

Tots ho hauríem volgut fer millor,
baixar les escales amb més gràcia,
ser més dinàmics, més graciosos... A
punt per ser famosos.

L’espectador de Mamá quiero ser
famoso no es veurà arrossegat a ha-
ver de fer aquesta mena d’exhibi-
cions, perquè les sorpreses que espe-
ren al públic són unes altres i de
menys intensitat que en altres espec-
tacles de la companyia. Jordi Milan,
director de La Cubana, revela el mis-
satge implícit d’aquest muntatge
eminentment musical i de petit for-
mat: «Aquesta no és una paròdia de
la televisió sinó més aviat una
paròdia de nosaltres mateixos com
a espectadors. D’aquelles persones
que no fan més que queixar-se de
la televisió escombraries però que
no poden deixar de pitjar el botó». I

és que, segons sembla, els de La Cu-
bana s’han posat seriosos i a part de
la seva gresca habitual intenten ofe-
rir una mica de reflexió i un amarg
pòsit final.

Que ningú esperi reconèixer-hi
ningú, perquè no han volgut jugar a
fer retrats en clau, però els tipus ha-
bituals d’aquest món –empleats del
famoseig, ventrílocs amb mala llet,
tertulians, nenes prodigi i periodis-
tes del cor– seran fàcilment detecta-
bles, fins i tot per als que abominen
del zàping. Al no voler jugar als
noms propis, dos cubaners il.lustres
com Santi Millán i José Corbacho,
quedaran fora de l’objectiu del mun-
tatge. Milan, elegant i discret, diu
que desconeix el secret de com fer-se
famós; ser de La Cubana, afirma, no
garanteix res.<

L’objectiu
«AQUESTA NO ÉS UNA
PARÒDIA DE LA TV,
SINÓ DE NOSALTRES
MATEIXOS», DIU MILAN

El Festival d’Òpera de Butxaca
compleix 10 anys amb més oferta

MÚSICA I MOSTRA

c

SONIA GARCÍA GARCÍA
BARCELONA

Una ampliada varietat de
propostes i partitures origi-

nals figuren al Festival d’Òpera de
Butxaca i Noves Creacions, que com-
pleix 10 anys. La mostra, que amplia
la seva oferta, se celebrarà entre el 3
i el 26 de novembre en sales alterna-
tives, al Teatre Romea i el Mercat de
les Flors.

Entre les estrenes destaquen Jua-
na, una òpera centrada en la figura
de Joana la Boja; Stabat, amb música
de Xavier Maristany i llibret de Víc-
tor Sunyol, que inclou tres veus fe-
menines i manipulació electroacús-
tica, i Decorado con tres vistas, en què
es barreja l’òpera i el teatre.

També es podrà veure Orlando Fu-
rioso, de Roland Olbeter, un arriscat
projecte que juga amb la sofisticació
tecnològica d’uns instruments que
toquen i es mouen sols en contrast
amb la veu d’una cantant, i Últimes

cançons, la teatralització de les
cançons de Mahler, segons Toni
Rumbau i Dietrich Grosse, responsa-
bles del festival.

La mostra inclou una secció que
cada any estarà dedicada a un país
diferent. En aquesta ocasió, una part
de la programació prové d’Holanda,
amb l’obra One, del compositor i di-
rector Michel van der Aa, a més a
més de La passione, una peça orques-
tral per a veu i violí, del compositor
Louis Andriessen, interpretada pel
Grup Instrumental Barcelona 216,
dirigit per Georges-Elie Octors, i la
coreografia Ballo cantabile, una pro-
posta a càrrec del ballarí i contrate-
nor Joaquim Sabaté. Aquesta secció
es completarà amb la projecció de
Rosa, de Louis Andriessen i Peter
Greenaway.

Les actuacions es completen amb
un curs de composició impartit per
Louis Andriessen i una conferència
sobre la música a Holanda oferta
per Christiaan de Jong.<


