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Mentre continua l’estira-i-
arronsa entre el departa-
ment i l’Ajuntament de

Vic envers el futur immediat del
Mercat, demà dijous comença la
Fira Mediterrània. A Manresa les
aigües baixen més calmades. Les
habituals discrepàncies que
poden existir entre l’organització
i la direcció artística no superen
la categoria de normal i encara
menys quan estan a punt d’obrir
la paradeta amb la flamant estre-

Mar de terra endins

na d’un teatre nou de trinca.
Aquesta desena edició que inau-

gurarà oficialment la companyia
Comediants, fa honor al seu nom i
acull muntatges arribats de gairebé
tots els punts de la Mediterrània.
L’obertura de fronteres, però, ha
revifat el debat intern sobre quina
és exactament la finalitat d’aquesta
autèntica marató d’espectacles
que han preparat. L’arribada de
Ramon Fontdevila a la direcció del
Centre de Promoció de la Cultura

Tradicional i Popular ha encetat
una línia d’actuació diametralment
oposada a la del seu predecessor,
Ferran Bello. Passar de treballar al
costat de Bello per fer-ho al costat
de Fontdevila ha de causar un xoc
considerable. Si un és la nit, l’altre
és el dia. I això genera dubtes fins i
tot a persones tan temperades
com ho és en Toni Xuclà, el respon-
sable de la programació.

Per aquests motius, no resulta
estrany que es qualifiqui de tran-

sició aquesta nova edició de la
Fira de Manresa. De tota manera,
el cartell és prou interessant per
no pensar en reformes futures.
Només cal lamentar algunes co-
incidències d’horaris o la ubicació
d’alguns dels concerts més atrac-
tius a la tarda de l’últim dia coin-
cidint amb l’escampada. Per la
resta, a partir de demà i durant
tot el pont pagarà la pena cap-
bussar-se en aigües d’aquesta
Mediterrània de terra endins.

Tot i semblar de
transició, la X Fira
Mediterrània és prou
interessant per no
pensar en reformes
futures

Entrecocoi‘mojitos’

L’any 1989, La Cubana estrenava
Cómeme el coco negro al Mercat
de les Flors amb un èxit especta-
cular que ben aviat el situaria
entre els espectacles –musicals!–
més insòlits i imaginatius que
s’han fet mai. La companyia, que
ja havia cridat força l’atenció amb
les seves cubanades, va evidenci-
ar l’altíssima qualitat que tenia
com a caricaturista social fent un
homenatge al món de la revista, al
gènere ambulant i, sobretot, al te-
atre i als que el fan viure. 18 anys
més tard i en ocasió dels 25 (ja 27)
anys de la companyia, n’anuncien
la reposició: “Volem celebrar
aquests anys amb el públic ofe-
rint-li el nostre espectacle més
emblemàtic”, diu Jordi Milán, di-
rector de La Cubana. La compa-
nyia obre el Coliseum com a tea-
tre: “L’hem adaptat a nosaltres, no
el reconeixereu gens”. Hi ha un
parell de generacions que la van
veure. Però n’hi ha una que puja
que, per estrany que sembli, no
té ni idea del que hi passa. I jo,
que vivia a l’estranger, tampoc.
Sentim a parlar d’una sorpresa
que els ha ficat en algun problema
en la gira que estan fent abans
d’arribar a Barcelona. “Alguns
s’han enfadat molt...”, diu Milán.

Per a la presentació ens citen a
la Gran Via xamfrà passeig de Grà-
cia. El petit escenari gairebé de circ
del Teatro Cubano s’ha instal·lat en
ple carrer, davant del monument al
llibre. Un presentador ens posa en
antecedents: “Ara que la Lina Mor-
gan i la Norma Duval ja no treba-
llen, és el moment de tornar”. El
noi demana disculpes pel sarau or-
ganitzat en ple centre. “Tenim un
envelat molt maco, però el Sr.
Hereu no ens l’ha deixat posar per-
què el troba antiestètic. Ens ha pro-

posat el Fòrum però allà no es pot
clavar el tendal!”. El noi continua
parlant: “La companyia està a punt
d’arribar, mentrestant, els diré que
les entrades ja són a la venda i que
anotin bé els horaris”. Sembla que
el problema podria haver vingut
d’un dia que els horaris estaven
malament. “No es pot entrar quan
ha començat, és una revista amb
cançons i no es pot fer soroll, saps
nena?”, puntualitza un avi. Algú in-
sinua que, a l’entrada, hi ha un petit
esqueix amb pirotècnia i que al-
guns veïns s’han queixat del soroll.
Vet aquí que els que els molesta el
soroll i el fred, sempre guanyen!

Un pintoresc minibús deixa anar
un munt de vedets i plomes: Piluca
Sotomayor, l’exòtica Silvana Man-
gueira, l’heroi de la canción espa-
ñola, Pepe Iberia, la supervedet
francesa, Mimi Lumière... I els boys!

Un tast de l’espectacle ens deixa
clar que tornen a inundar la ciutat
de revista, un gènere en desús que
s’encarregava de fer circular uns
temes musicals “preciosos i amb
molt de sentiment que amb el Moli-
no tancat i sense revistes enlloc es
perdran per sempre”. Són paraules
d’una senyora que s’havia aturat a
veure què passava. Arregladeta i
amb pestanyes postisses més peti-
tes que les de debò, semblava no
entendre la insistència de la prem-
sa a fer-la parlar: “Però com voleu
que sigui de La Cubana, jo, ja sóc
gran! Però n’havia fet, de revista, al
Paral·lel. Era molt guapa, eh? Fins i
tot havia fet la prostitució. Ja no tinc
edat de res de tot això, ara. Quan
comencen?”. La sorpresa és ella... o
potser és que la realitat sempre su-
pera la ficció? Tot plegat és La Cu-
bana. I gràcies per tornar! ■

Els actors de La Cubana van fer un xou vistós ahir a la cruïlla entre passeig de Gràcia i Gran Via ■ JOSEP LOSADA

La Cubana celebra el 25
aniversari recuperant el
Coliseum com a teatre
per al seu espectacle
més emblemàtic
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El festival Novembre Vaca,
cicle anual de creadores es-
cèniques que s’inaugura
avui a Barcelona, jugarà
molt especialment amb la
realitat hipotètica i presen-
tarà, entre d’altres, l’obra de
Laura Freijo La candidata,
sobre una dona que aspira a
la presidència de la Genera-
litat de Catalunya. Aquesta
és una de les obres destaca-
des del cicle barceloní, que
discorrerà fins al 30 de no-
vembre amb una programa-
ció de tallers i vuit especta-
cles de diferents disciplines.

Text de la dramaturga
Laura Freijo, La candidata
és una ficció teatral basada
en un treball d’investigació
realitzat entre 26 dones
amb càrrecs polítics. Dirigit
per l’autora mateixa i per
Susana Egea i interpretat
per aquesta última, la peça
recrea la crisi que pateix
una dona a punt de ser no-
menada presidenta de la
Generalitat. Després de l’ex-
citació inicial, a l’últim mo-
ment la candidata pateix
una mena de vertigen que
mostra al públic com una
dona sola s’enfronta al seu
passat, al seu present i al
seu futur.

Les creadores escèniques
de l’associació Vaca presen-
ten també el resultat del ta-
ller desenvolupat en el Fes-
tival Peces Connectades de
Barcelona durant el mes de
març en forma de perfor-
mance titulada Transfor-
mació XY. Dirigit per Sílvia
Ferrando, el muntatge és un
espectacle que parteix de sis
dones creadores que bus-
quen un discurs estètic
comú capaç de conservar
les individualitats dels seus
components. El Novembre
Vaca oferirà les seves repre-
sentacions als dos teatres
del centre cultural de dones
Francesca Bonnemaison. ■




