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“Existim fa 32 anys gràcies al públic”, ens 
eztiba de cop Jordi Milán. Fa unes dues hores 
que som al local que té La Cubana a 
l’Hospitalet, un autèntic museu del kitsch i del 
millor teatre català de les últimes quatre 
dècades, i el director de la companyia comença 
a posar-se seriós. S’ha vestit de cuiner de 
casament i ha fet riure Mont Plans i l’indi que 
ens han ‘deixat’ per a la foto de la portada de la 
revista, però ha arribat el moment de deixar-se 
de bromes. Passa que ara estrenen 
Campanades de boda al Tívoli, vuit anys 
després de l’estrena del seu últim espectacle 
nou, Mamá quiero ser famoso, i no tenen gens 
clar la continuïtat de la companyia. No han 
rebut mai una subvenció, i la crisi els ha acabat 
de fotre, ja que si abans tenien assegurada una 
llarga i sucosa gira per l’Estat, ara no poden 
comptar amb els teatres i promotors 
municipals, endeutats fins al coll. Tot plegat 
sembla un vodevil, que ells mateixos podrien 
portar a escena, però la realitat és sempre més 
crua. 
 De fet, van desenvolupar un projecte l’any 
passat per mirar de sortir del tràngol, el que 
havia de ser una obra de petit format, que va 
fracassar perquè no van trobar el càsting 
adequat. També va fracassar una producció 
amb el TNC, arrasada per les retallades. I a 
TV3, des que van fer la sèrie Me lo dijo Pérez a 
Tele 5, que els han posat el veto. Milán, però, no 

defalleix. “Toquem de peus a terra. Som una 
companyia artesana al 100% –diu el director– 
i ara el moment és molt difícil. Existim gràcies 
al públic i ara tot sembla apuntar que hem 
quedat al marge. No em preocupa: hauran estat 
32 anys fantàstics, en els quals hem estat dues 
vegades al Festival d’Edimburg i fins i tot vam 
renunciar a la tercera, perquè portar-hi tot el 
muntatge d’Una nit a l’òpera era una cosa 
impossible”. Ara, tanmateix, no és el moment 
de posar-se tristos.
 Per això tornen a la càrrega amb un xou per 
reivindicar-se, per deixar clar que necessitem 
el teatre. Un espectacle, Campanades de boda, 
que és La Cubana al 200%, i que reivindica el 
que han fet sempre, la teatralitat de la vida 
quotidiana. En aquest cas en un context, un 
casament, que és, com ens diu Milán, “pur 
teatre”, possiblement el més còmic de la nostra 
existència damunt d’aquest planeta. “Volem 
demostrar que un casament és un gran 
espectacle”. Un xou al qual ningú no hi vol 
anar, però a on hi acabem anant tots.
 La novetat, que sempre n’hi ha, és que han 
plantejat la primera part a la italiana, és a dir, 
de manera convencional, amb quarta paret. 
Després tot sortirà de mare, però ens estalviem 
els detalls i les sorpreses, que n’hi haurà. Sí que 
ens deixen explicar l’argument: en la primera 
part es recreen les sis hores prèvies a la 
celebració del casament i es desvetlla què 

passa a casa dels Rius, la família de la núvia, 
quan s’apropa el gran moment. La família Rius 
és una estirp catalana de llarga tradició en el 
negoci floral. Les seves filles, la Margarita i 
l’Hortènsia, dones d’empenta, van expandir 
l’empresa familiar. La Margarita no es va 
casar. L’Hortènsia sí, amb un policia una mica 
fatxa amb qui va tenir tres fills, el Narcís, la 
Violeta i el Jacint. La nena, la Violeta, es va 
enamorar d’un actor indi i l’ha seguit per tot el 
món. Però quan va anunciar a casa que se 
n’anirien a viure plegats, els pares li van dir 
que ni parlar-ne, que ho havien de fer oficial. I 
vet aquí tota la família embolicada en 
l’aventura d’organitzar el casament. El cas és 
que sis hores abans del gran moment tot 
comença a trontollar... No cal dir que l’analogia 
fàcil és parlar de Les Teresines. “En certa 
manera, és com si les haguéssim fet pujar a 
l’escenari”, reconeix el director.
 Milán se sorprén que La Cubana no hagi 
muntat abans un espectacle al voltant de la 
idea del casament. I és que el director de la 
companyia, el que realment vol, és que algú li 
encarregui l’organització d’una boda. 
“M’agradaria que em deixessin muntar un 
casament, tot, de cap a cap. Per això he acabat 
fent aquesta obra”, confessa. “Ningú no em 
deixa, perquè en el fons la gent vol el de sempre 
i no s’acaben d’atrevir”, afegeix. Ja ho saben, si 
volen casar-se, truquin-lo, que estarà encantat.

ENTREVISTA JORDI MILÁN

L’últim casament  
de La Cubana  
(possiblement)

Per Andreu Gomila  Fotografia Iván Moreno

La companyia més vodevilesca i canalla d’aques país estrena al Tívoli ‘Campanades 
de boda’, una obra que ens fa viure el teatre de cada dia. En parlem amb el seu director, 
Jordi Milán, un home que fa 32 anys que cuina els xous de la ‘troupe’ i que ha acomplert 
el seu somni, organitzar un ‘bodorrio’ de cap a cap.
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EL XEF 
Jordi Milán cuina  
els xous de La 
Cubana des de fa 
32 anys i, tot i una 
vida d’èxits, ara no 
descarta llançar la 
tovallola: “Han 
estat 32 anys 
magnífics”, diu.


