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Ungran
catàleg

CRÍT ICA DE ROCK

Els actors de La Cubana, preparats per casar-se en la presentació de Campanades de boda

Robyn Hitchcock

Lloc i data: Sala Apolo, La 2
(24/II/2012)

KARLES TORRA

Des que va irrompre a finals dels
setanta al capdavant dels Soft
Boys, agermanant punk i psicodè-
lia, Robyn Hitchcock ha traçat
una sòlida trajectòria amb múlti-
ples etapes, estils i formats.Man-
tenint inalterable l’humor surre-
al i lisèrgic marca de la casa, i aliè
a lesmodes, aquest excèntric can-
tant i compositor britànic s’ha fet
mereixedor de l’estatus d’artista
de culte gràcies als seus sempre
interessants enregistraments en
l’àmbit del rock, el folk i el pop.
Amb el grupmadrileny Cohete

com a teloner, Hitchcock va po-
sar en joc una sucosa antologia
de la seva obra. Abillat amb una
vistosa camisa de rombes, i en
companyia d’una guitarra acústi-
ca i una harmònica, va trencar el
gel amb una cançó de l’època
dels Soft Boys,Only the stones re-
main, perfilada amb uns salvat-
ges vocalismes en l’òrbita del
rock de garatge. Poc després va
fer referència als seus treballs de
l’últim quinquenni amb Venus 3,
amb un contundent Museum of
sex. També va desempolsarmate-
rial de la seva època dels vuitanta
amb els Egyptians, atacant amb
brillantor algunes perles negres
del jangle pop comHeaven oMa-
donna of the wasps, i va posar en
relleu el seu paper d’incisiu co-
mentarista social del nostre
temps amb un contundent Satur-
day groovers.
Acompanyat pel grup Cohete,

Hitchcock va arrodonir la sessió
amb cançons de Soft Boys i joies
del seu últim disc en solitari. La
cirereta d’un concert que va de-
mostrar la vigència del seu gran
catàleg de cançons.c

LLIBERT TEIXIDÓ

JUSTO BARRANCO

Barcelona

La Cubana torna, després de
nou anys sense una obra nova,
amb el seu característic humor.
Però, això sí, avisen que potser
la seva nova creació, Campana-
des de boda, que comença a re-
presentar-se divendres al teatre
Tívoli –on romandrà fins al 6 de
maig– i en la qual han invertit
tots els diners que tenen, pot
ser una de les seves últimes
aventures sobre un escenari. La
raó l’explica el director del
grup, Jordi Milán: “La Cubana
és una companyia artesanal que
viu gràcies a llarguíssimes gires
de fins a tres anys visitant totes
les ciutats i pobles de tot Espa-
nya”. Però ara, amb la greu crisi
actual, això s’ha acabat, perquè
els ajuntaments, que són els
que programen majoritària-
ment els teatres municipals, no
tenen diners. “No sé el que pas-
sarà, però que sigui el que Déu
vulgui. Fa 32 anys que fem el
que ens dóna la gana: teatre. I
estem molt contents. Així que
hem fet un espectacle com
sempre, donant-ho tot”, con-
clou Milán.
Sobretot, com és habitual,

molt d’humor, però també algu-
nes novetats: LaCubana, acostu-
mada a trencar en tots els seus
espectacles l’anomenada quar-
ta paret i a baixar a la platea i
jugar amb el públic, utilitzarà
durant bona part de Campana-
des de boda aquest mur invisi-
ble que separa actors i audièn-
cia al teatre convencional i oferi-
rà en escena, diuMilán, “alta co-
mèdia”. Alta comèdia per mos-
trar les peripècies de la família
Rius, que regenta una de les flo-
risteries més conegudes de la

ciutat des de fa tres generaci-
ons. Un establiment que obre
les 24 hores del dia i que diri-
geixen Margarita i Hortènsia,
però en la qual ja treballen tam-
bé els tres fills d’aquesta última,
que es diuen, és clar, Narcís,
Jacint i Violeta. I la qüestió és
que ara la Violeta es casarà. Ni
més nimenys que ambVickram
Sodhi, un actor indi demusicals
de Bollywood que va conèixer a
Barcelona.
I d’això, clar, va Campanades

de boda, protagonitzada pels ac-
tors Mont Plans, Jaume Baucis,
Meritxell Duró, Maria Garrido,
Annabel Totusaus, Toni Tor-
res, Xavi Tena més les incorpo-
racions de Bernat Cot, Montse
Amat, Oriol Burés i Babeth

Ripoll, que juntament amb Mi-
lán van presentar la seva nova
obra a la nau de l’Hospitalet on
la firma Rosa Clará confecciona
els seus vestits de núvia. I sens
dubte, la van presentar vestits
per casar-se immediatament.
Milán explica que La Cubana

ha intentat sempre “mostrar el
teatre que es fa a la vida quoti-
diana i passa inadvertit com a

teatre”. Així que aquest nou es-
pectacle, que defineixen com a
comèdia vodevil costumista,
“posa en evidència una cosa
molt evident: que un casament
és una gran obra de teatre. Ca-
sar-se és formidable, una altra
cosa és fer tot el que cal fer per
aconseguir-ho”, afegeix. I això,
prossegueix, es faci amb més o
menys diners o segons a la
classe social a què pertanyen
els nuvis. Fins i tot encara que
el casament no sigui per l’esglé-
sia. “I és el que parodiem. Tot
explicat de manera molt senzi-
lla i molt a La Cubana, amb el
color, la música i la sorpresa.
De fet, sempre havíem vol-
gut organitzar un casament.
Per fi podem”.c

LaCubanaes juga lasupervivència
ambl’humorde ‘Campanadesdeboda’
El director de la companyia diu que pot ser una de les seves últimes aventures

“Aquesta obra posa
en evidència una cosa
molt evident: que
un casament és una
gran obra de teatre”


