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JUSTO BARRANCO

Barcelona

V
an començar pen-
sant que podia ser
l’última obra de La
Cubana i ja porten
més de dos anys de

gira, 26 mesos que semblen pura
ciència-ficció en aquests temps
de platees mig buides a causa de
la crisi econòmica i l’enorme pu-
jada de l’IVA de les entrades tea-
trals. Però és que amésCampana-
des de boda ha aconseguit sumar
per tot Espanya la xifra rodona, i
enorme, de més de... mig milió
d’espectadors! I això que per la
complexitat i el volumde l’espec-
tacle només es pot representar
en ciutats que tinguin teatres
amb gran aforament i on l’obra
pugui estar a la cartellera al-
menys una setmana.
A Madrid ha estat set mesos, a

València mes i mig, a Saragossa o
Bilbao, un... i a Barcelona, al Tívo-
li, on va arrencar, s’hi va quedar
tot un any. I des d’avui i fins al 3
d’agost La Cubana torna a aquest
teatre barceloní per acomiadar
definitivament aquesta paròdia
sobre l’immens teatre en el qual

els éssers humans convertim
qualsevol casament.
Així que l’omnipresent decora-

ció floral –durant la gira han fet i
desfet a la seva manera més de
1.200 rams de flors–, el pastís i
els vestits de casament de l’obra
tornen a Barcelona juntament,
clar, amb l’ambient de Bolly-
wood. I és que la protagonista
del casori, la Violeta, es casa amb
un actor indi de musicals, Vic-
kram Sodhi, que va conèixer a
Barcelona. A tots aquests ingre-
dients, a més, se’ls sumen vídeos
i moltes sorpreses per al públic,
tot i que a Campanades de boda
La Cubana, acostumada a tren-
car sempre la quarta paret i bai-
xar a la platea a jugar, ha volgut
quedar-se a l’escenari durant la
primera part realitzant alta comè-
dia. I mostrant les peripècies de
la família Rius, que regenta una
de les floristeries més conegudes
de Barcelona des de fa tres gene-
racions. Un establiment que diri-
geixenMargarita iHortènsia, pe-
rò a la qual ja hi treballen també
els tres fills d’aquesta última, ano-
menats, clar, Narcís, Jacint i Vio-
leta. Però després de mostrar la
situació inicial, l’obra embogirà i

els espectadors viuran literal-
ment aquest gran casament amb
una gran imolt contagiosa explo-
sió de colors i de música.
Si en presentar fa més de dos

anys l’obra el seu director, Jordi
Milán, advertia que no sabiamas-

sa bé el que anava a passar amb el
públic, “però que surti el sol per
Antequera, perquè fa32 anys que
fem el que ens dóna la gana, tea-
tre”, ara, vista l’espectacular res-
posta, asseguren que allò no va
ser cap estratègia publicitària ni
una amenaça infundada, sinó un
exercici de sinceritat cap a la se-
va audiència. Però de tota mane-
ra aclareixen que malgrat que
l’exercici ha estatmolt satisfacto-
ri, encara no saben si “després de
Campanades de boda hi haurà
una coma, un punt i seguit, un
punt i a part o un punt final, tot i
que estem plens d’idees”.c

Una escena de Campanades de boda, que torna al Tívoli
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“No sabem si després
de ‘Campanades de
boda’ hi haurà una
coma, un punt i seguit
o el punt final”, diuen
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La Biblioteca Nacional de Ca-
talunya va ampliar ahir el seu
fons històric amb la incorpora-
ció dels arxius de les edito-
rials Plaza & Janés i Grijalbo,
compostos per documentació,
fotografies i material sonor
que il·lustren l’activitat dels
dos grups entre els anys 50 i
80 del segle XX.
El fons deixa constància de

l’activitat i de la censura del
moment. Segons Núria Cabu-
tí, directora general de Pen-
guin Random House (PRH),
el grup editorial que ha fet la
donació, els documents que
en formen part “il·lustren el
treball d’una editorial per
dins”.
Entre els documents desta-

quen la correspondència en-
tre el filòsof i sociòleg marxis-
ta Georg Lukács i l’editorial
Grijalbo sobre la censura a la
seva obra La novela histórica
en la seva traducció espanyola
o la contractació d’un dossier
del novel·lista i poeta dels Es-
tats Units Jack Kerouac.
L’arxiu també conté unes

25.000 fotografies en blanc i
negre.c

‘Campanades de boda’, de La Cubana, torna al
Tívoli per acomiadar-se després del seu gran èxit
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