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Unmusical
aLaCubana

El Coliseum aplaudeix el joc metateatral de ‘Gente bien’

Contra la dita popular, les aparen-
ces no enganyen. I menys amb La
Cubana.Sidiuenque faranunmu-
sical,estàclarquenoseràunmusi-
cal convencional.Que seràunmu-
sical a LaCubana. I ahir a la nit ho
van demostrar al Coliseum amb
l’estrena oficial de Gente bien. El
musical.Decantar iballar, canten i
ballen. Per ha-
ver-hi, en esce-
nahiha fins i tot
claqué i plomes.
I de números
musicals no en
falten. Fins i tot
hi ha una jota
que va arrasar
entre el públic i
en la qual se
sent un “viva Calatayud!” Però de
teatretampocnoenvafaltar.Entre
número i número musical hi ha
molt cubaneigdel de sempre.Molt
humor embogit en el qual la com-
panyia es riu de la pròpia història
deLaCubana i es faundivertit au-
tohomenatge en què (per des-
comptat, que això és La Cubana!)
tornena involucrar totelpúblicen
l’obra. Es passegen per la platea,
parlenambelsespectadors, els fan
votar a mà alçada quina coreogra-
fia prefereixen i, quan el cor de
Manlleunoarriba,busquenvolun-
taris per cantar. I també ballarins
figurants. La companyia que diri-
geix Jordi Milán sap com ficar-se
elpúblicalabutxaca,unpúblicque
en alguns casos fins i tot es peta de
riure, aplaudeix sempre i que els

va dedicar una gran ovació final.
Unpúblic enquèahir el nombre

decaresconegudeseraproporcio-
nal a l’expectació de l’estrena: des
dePasqualMaragall iDianaGarri-
gosa a Sisa, Luis del Olmo, LaMa-
ña, Núria Feliu, Abel Folk, Helena
Rakosnik, Àlex Casanova, Josep
Maria Mestres, Jaume Figueras,
EnricMajó, Ada Parellada o el re-
gidor de Cultura de Barcelona,
JaumeCollboni. Fins i tot hi havia
Anna Rosa Cisquella, de Dagoll
Dagom,quefa lacompetènciamu-
sical a La Cubana amb el musical
ScaramouchealVictòria.
La idea deGente bien és simple.

La Cubana ha recuperat un vell
sainet de Santiago Rusiñol –que
era de Sitges, com ells– que parla
dels temesque elscubanshanpor-

Cultura
El nou espectacle d’una companyia històrica

fer. Una família que s’ha de passar
alcastellà,perquèéselqueesporta
a la Catalunya del 1917 entre les
classes altes, cosa que causa hila-
rants equívocs amb el llenguatge,
amb les traduccions literals entre
català i castellà que fan els perso-
natges,que l’obraexplotaa fons.
L’espectacle evoluciona per di-

ferents èpoques fins a l’actualitat
però, sobretot, esclar, s’interromp.
Perquè poc després de començar
el musical s’atura per problemes
tècnics i el públic descobreix que
el muntatge del Coliseum no és

tat sempre a les seves obres d’una
maneraoaltra: de fer-se veure, del
teatre que femcontínuament en la
vida. Si en el seu anterior especta-
cle,eldelirantidivertidíssimCam-
panades de boda, parodiaven tot el
teatre i l’ostentació que podemar-
ribar a fer enun casament, aGente
bienesdediquenariure’sdelteatre
que han de fer els nou-rics per fer
dentetes als que ho són. En aquest
cas, els protagonistes són una fa-
mília catalanadeprincipi de segle.
El patriarca, després de triomfar
enelmónde laxarcuteria, es com-
pra el títol de comte, i a partir
d’aquí és capaç de fer-se portar
l’OrfeóCatalàounacantantd’òpe-
rabenfornidaperentretenirl’hora
del te amb les noves senyores co-
bertes de joies amb què s’han de

ÀLEX GARCIA

CUBANEJANT

Elpúblicdescobreix
quel’obraésnomésun
assaig iquealcapd’un
mess’estrenaràalTívoli

ESTRENA FREQÜENTADA

En la vetllada hi havia
de PasqualMaragall
fins a Sisa, LaMaña
i Núria Feliu

Viatge en el temps.
Gente bien recorre un segle
d’història catalana. A la imat-
ge, una escena ambientada
als anys del franquisme

ESCENARIS

Justo Barranco
Barcelona

Estrena
d’altura. La
Cubana va engala-
nar ahir amb
magnificència amb
llums, cortinatges
i flors l’entrada del
Coliseum
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ment, mostra les seves interiori-
tats,amants,baralles iexplicafins i
tot per què fa un Rusiñol: “Per ca-
ràcter, vam pensar en Mary Pop-
pins ienSomriuresi llàgrimes, finsi
tot en una cosa intel·lectual com
Myfair lady. Després vampensar:
‘Per què no femuna cosa catalana,
els de Dagoll Dagom van adaptar
allò del vaixell i els ha anat molt
bé’”, ironitzen. El director de
l’obra, JordiMilán, surt a cada pa-
rèntesi comadirector de l’assaig i,
entre altres perles, deixa anar que
“el teatre és tot mentida, però
d’unamentida es pot extreure una
veritat”. En aquest cas, queLaCu-
bana técordaperestona.!

DAVID RUANO

#tuitsdecultura
@MainatJM
Josep M. Mainat Cantant

Si al moment de votar, 11 surten a
pixar i els que es queden voten que
no, l’@Iceta complirà la seva pa-
raula... i la Susanita també!

@puntinho10
Jordi Puntí Escriptor

Per cert, a veure si no ens adormim
amb la polèmica de les estàtues,
que aviat posaran la il·luminació de
Nadal i se’ns acumularà la feina.

@Joannechocolat
Joanne Harris Escriptora

Lafalsanostàlgiaésquansomiesviure
enunpassat representatper lamoda i
elspentinats inoper lacuradental, les
guerres, lesmalaltieso l’esclavitud.

@Sebastia_Jovani
Sebastià Jovani Escriptor

Habiéndosecepillado las siglasde
“Socialista”y“Obrero”elPSOEha
eliminadopor fin ladistanciaque
mediabaentre“Partido”y“Español”

PereArquillué
exhibeix l’‘Art’
deYasminaReza
L’actor impulsa la nova versió de
la comèdia que s’estrena al Goya

J. BARRANCO Barcelona

Quan es va estrenar, el polèmic
quadre costava 200.000 francs,
però l’obra acumula tants anys
d’èxit –i la inflació des que es va
introduir lamoneda comuna eu-
ropea ha estat tan notable– que
aquesta nit, quan l’obra torni a
trepitjar els escenaris barcelo-
nins –concretament, l’escenari
del Goya–, ja seran 200.000 eu-
ros–vuitvegadeselpreude lase-
vaestrenael1994–elsqueundels
tres protagonistes pagarà per un
quadre del mestre Antrios. Una
obra mestra que –parodiant el
famós quadre avantguardista de
Malévitx del 1918 Quadrat blanc
sobre fons blanc– consisteix en
una tela blanca pintada només
de... blanc. Una tela que provo-
carà una àcida discussió sobre el
valorde l’artcontemporanientre
tres amics que acabaran traient-
se els draps bruts acumulats du-
rantdècadesderelació.
Es tracta, esclar, d’Art, una de

lespecesmés famosesde lesúlti-
mes dècades del teatre europeu.
Una obra escrita per Yasmina
Reza i que, si fa gairebé dues dè-
cadesvatriomfarpertotEspanya
en castellà interpretada per Jo-
sepMariaFlotats,CarlosHipóli-
to i Josep Maria Pou, i després
novament per l’argentí Ricardo
Darín, des d’avui torna als esce-
naris catalans en català i servida
per un elenc espectacular: Pere
Arquillué –impulsor del retorn–,
Francesc Orella i Lluís Villanue-
va com a protagonistes, Miquel
Górrizcomadirector iJordiGal-
cerancomaautorde la traducció
d’un text que tothom assenyala
que funcionacomunrellotge.
Una obra que, explica Górriz,

hanenvoltatambunaescenogra-
fiaminimalistad’onhaneliminat
tot el queno fosnecessariperex-
plicar la història per donar el
màxim relleu al joc teatral que
proposa l’autora. Una partitura,
assenyala, gairebé perfecta en la
qual l’autora “coneix molt bé
l’efectivitat de les paraules i dels
silencis. És tan important el que
esdiucomelquenoesdiu, lagent
riu abans que s’hagi dit una
paraula”.
Defet,JosepMariaPou,direc-

tor artístic del teatre Goya i un
delsprotagonistesde la versióde
l’obra que va muntar Flotats, re-

corda que quan deia la primera
frasedel’obra,“elmeuamicSergi
s’ha comprat un quadre”, el pú-
blic ja esclatava a riure. Pou diu
que,entremoltsaltres temes,per
ell l’obraparlasobretot“de lapor
enorme de quedar-se sol, unmal
del segle XX, la por terrible de
quedar exclòs”. Per Arquillué,
queva rellegir l’obra fados anys i
vavoler tornaraportar-la aesce-
na –li venia de gust continuar
fent comèdia després d’Els veïns
dedalt id’anysdemoltShakespe-
are i molt de drama– apunta que
Art no és només una comèdia.
“Parlademoltescoses,de l’amis-
tat i de la dificultat de posar-se a
la pell de l’altre. De la incomuni-
cació”, conclou.!

sinó... un assaig per a l’estrena ofi-
cial que es farà al molt més luxós
teatre Tívoli. Una estrena que es
faràsuposadamentalcapd’unmes
ienelqualencomptesdeles–molt
efectives–projeccionsambquère-
creen els luxosos escenaris on
transcorre l’obra –imatges farci-
desdericsquadresimobiliari i fins
i tot de vegadesdelsmateixospro-
tagonistes actuant– hi haurà mo-
bles,canelobres,llumsitelesrealsi
valuosíssimes.
Elmusical s’anirà alternant amb

moltes més delirants interrupci-
ons en les quals el públic –total, és
un assaig– fins i tot votarà com ha
deserlafunciódelTívoli ienquèla
companyia –que torna a tenir les
populars Mont Plans i Mercè Co-
mes entre el seu repertori– òbvia-

FrancescOrella
iLluísVillanueva
acompanyenPere
Arquilluéenunaobra
sobrela incomunicació

COMÈDIA D’APARENCES

L’obra es basa en un
àcid sainet de Rusiñol
sobre la necessitat
de fer-se veure

ESTIL ‘CUBÀ’

Lacompanyia
involucracomsempre
elpúblicenundivertit
autohomenatge

TENIU UN VÍDEO DEL NOU
MUNTATGE DE LA CUBANA AL LINK
http://bit.ly/2e5bH9O

Cantants: Carles Daza - Toni Marsol - Núria Vilà - David Alegret - Eugènia Montenegro
Sara Blanch - Juan Carlos Esteve - Sinho Kim - Marta Mathéu - Laura Vila

Albert Casals - Maribel Ortega - Enrique Ferrer - Carlos Cremades - Maite Alberola

W.A. Mozart (1756-1791)

Don

Giovanni

Octubre - Novembre 2016

Enric Granados (1867-1916)

Novembre 2016

Giacomo Puccini (1858-1924)

Febrer - Març 2017

Georges Bizet (1838-1875)

Carmen

Maig 2017 Sabadell Teatre La Faràndula - Lleida Teatre de la Llotja - Manresa Teatre Kursaal
Granollers Teatre Auditori - St. Cugat del Vallès Teatre-Auditori - Reus Teatre Fortuny

Girona Teatre Municipal - Tarragona Teatre Tarragona - Viladecans Atrium - Vic Teatre L’Atlàntida
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Amb el suport de:
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Directors musicals: Daniel Gil de Tejada - Rubén Gimeno - Santiago Serrate
Directors d’escena: Pau Monterde - Carles Ortiz - Miquel Gorriz

Escenògrafs: Jordi Galobart - Elisabet Castells
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