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LaCubanaes llançaalmusical amb
unsainet deRusiñol sobreelsnou-rics
‘Gente bien’, al Coliseum, és una opereta que satiritza la necessitat de ferse veure

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Sempre han cantat i ballat en els
seus espectacles, però ara es pas
sen amb tota l’artilleria al musi
cal. La Cubana comença demà al
Coliseum les funcions prèvies
–l’estrenaoficial seràeldia 18–de
la seva nova proposta,Gente bien,
un sainet de Santiago Rusiñol es
trenat al teatreNovedades el 1917
que satiritza la necessitat de fer
se veure dels nourics de la bur
gesia industrial de la Barcelona
modernista. Un sainet breu que
La Cubana ha convertit amb
l’ajuda de les composicionsmusi
cals de JoanVives en una opereta
quenoesquedaenel 1917, quan la
família protagonista ha fet molts
diners amb els embotits –a l’ori
ginal ho fa amb un negoci de be
tes i fils– i compren un títol nobi
liari, sinó que recorre tres èpo
ques més: el 1951, en plena vaga
de tramvies de Barcelona; el
1980, en plena transició, quan la
pana socialista està cada cop més
de moda, i finalment el 2017,
quan els protagonistes exporten
els fuets per tot el món i estan a
punt d’obrir una fàbrica a laXina.
El director de La Cubana i del

nou muntatge, Jordi Milán, va
explicar ahir les raons del seu salt
al musical en una multitudinària
roda de premsa celebrada en ple
na Gran Via barcelonina davant
el teatre Coliseum, a l’entrada del
qual –convenientment engalanat

per a l’ocasió amb luxosos llums
d’aranya, riques cadires daura
des, pesants cortinatges, orna
mentació floral i fins i tot una
chaise longue estil imperi–, els
15 actors, que representen 162
personatges (!) van donar vida a
alguns números de l’obra vestits
d’elegants criats a l’estil d’A dalt i
a baix. “Després de Campanades
de boda, que va anar molt bé, te
níem diferents idees, però els

nostres assessors, que sónmolts i
molt bons perquè són molt cars,
ens van dir que si volíem menjar
del teatre canviéssim de registre,
perquè, van dir, ‘el públic volmu
sicals i no aquelles ximpleries
que feu’. Vam anar a Nova York
unmes i vam veure 50musicals, i
vam acabar farts de Sondheim i
Disney. I vam pensar que per què
no fèiemuna cosa d’aquí, un clàs
sic català, i, ja que som de Sitges,

per què no un Rusiñol?”, va iro
nitzar.
Milán va explicar també que

Gente bien és un sainet que han
fet tots els aficionats al teatre de
Catalunya i que “és una obra que
es riu de la necessitat d’aparen
tar, dels nourics, d’aquella bur
gesia que va aparèixer al moder
nisme però que és traslladable a
qualsevol altra època, com ho és
la necessitat imperiosa de mos

trar el que tens i fer el ridícul. Ru
siñol era un visionari”.
Uncopdecidida l’obra vanbus

car Joan Vives–que des del 1990
és el responsable de gairebé tota
lamúsica original de La Cubana–
perquè compongués lesmelodies
i escrigués les lletres.UnJoanVi
ves que ha anat amb l’aigua fins al
coll perquè és alhora el director
musical de Scaramouche, de Da
goll Dagom, que s’estrena demà.
Que estigui alhora en les dues fei
nes es deu, explica, al fet que de
bonprincipi el projecte deLaCu
bana estava pensat per estrenar
se fa unsmesos i al final s’han su
perposat. Per sort, a l’obra de La
Cubana la música és gravada i els
actors canten per sobre, perquè
Vives jadirigeix cadadia alVictò

ria l’orquestra de Scaramouche.
El creador apunta que a Gente
bien el resultat ha estat una ope
reta que homenatja musicalment
les que feien a Europa en temps
de Rusiñol compositors com Le
hár, Kálmán o Strauss.
Els temes els cantaran –però

també parlaran, com passa nor
malment a les operetes– un equip
d’actors encapçalat per Mont
Plans,MercèComes, JaumeBau
cis, Toni Torres iMeritxell Duró.
Mont Plans, habitual dels pri
mers tempsde la companyia i que
hi va tornar vint anys després a
Campanades de boda, puntualitza
ambhumorque, vist comcanten i
ballen de bé els seus companys, el
musical “el fem tots però alguns
el fan molt més que d’altres”.!

JoanVives fa doblet
com a director
musical delmuntatge
de La Cubana i de
‘Scaramouche’

INMA SAINZ DE BARANDA

Una imatge de la presentació ahir deGente bien a l’entrada del teatre Coliseum barceloní

Inauguren unmuseu d’història i
arqueologia a la ciutat iraquiana deBàssora

Sopa deCabra,
aMadrid el dia 28

El festival Grec
busca director

MUSEU!Alaciutatportuària
deBàssora, al sudde l’Iraq, es
va inaugurarahirunnoumuseu
ubicatenelqueantigamenthavia
estatundelspalausdeSaddam
Hussein, enderrocatel2003.
L’exposiciópresentaunes500
pecesquevandesde l’època
hel∙lenística (300a.C.) finsa l’ac
tualitat i entre lesqualsdestaca
unacol∙lecciódemonedesencu
nyadesaBàssoradurant lesdi
nasties sassànides i islàmiques.
Lamostracontéobjectesdecerà

mica, jaqueBàssoravadestacar
en l’antiguitatperaquesta indús
tria.EldirectordelDepartament
d’Antiguitats iPatrimonide
Bàssora,QahtanAbdAli, vades
tacara lacerimònia inaugural
queelmuseuestàoberta“tots
elsqueelvulguinvisitar”, tot i
quedemomentnomésespot
accediraunagaleria.Eldirector
tambévaassenyalarque lesgale
riesdestinadesalsperíodes su
meri, babilònic i assiri s’inaugu
raranaviat. /Agències

MÚSICA!La banda Sopa de
Cabra va anunciar ahir que
aquest 28 d’octubre actuarà
a Madrid, on fa dues dècades
que no toca, per celebrar
els seus 30 anys damunt els
escenaris i presentar Cercles,
el seu nou àlbum d’estudi
amb cançons pròpies. Serà
a la sala Joy Eslava, on inter
pretaran els temes del treball
amb què han trencat un si
lenci discogràfic de quinze
anys. / Redacció

TEATRE!L’Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB) ha publi
cat les bases per al procés de
selecció d’un nou director per
al festival de Barcelona Grec,
el nom del qual previsiblement
es donarà a conèixer al no
vembre. El tinent d’alcalde de
Cultura, JaumeCollboni, ha
destacat la funció de “dinamit
zador sectorial” que haurà de
complir el nou director d’un
festival que aquest any arriba a
la seva 40a edició. / Redacció

PANORAMA

L’Auditori cita el rock
català dels noranta
MÚSICA!Una quinzena d’ar
tistes i grups actuals, com
RogerMas, JoanColomo,
Mazoni i Sanjosex, protagonit
zaran el 6 d’octubre a la sala 1
PauCasals de L’Auditori un
concert únic i irrepetible, 25
anys de rock català. Amb la
direcció artística de la revista
Enderrock i la direcciómusical
deDavid Soler, l’espectacle
serà un viatge per les cançons
més representatives de la dè
cada dels noranta. / Redacció


