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Cent per cent La Cubana

Una obra que satiritza la burgesia 
industrial de principis de segle. Ru-
siñol s’inspirava en la realitat, i 
d’una anècdota en feia una obra. A 
Gente bien, un xarcuter babau enri-
quit venent fuets i botifarres ha 
comprat el títol de comte per entrar 
a l’aristocràcia i alternar amb l’al-
ta societat, encara que hagi de pagar 

no revelarem–, participació del pú-
blic, un brillant desplegament de 
vestuari i quinze actors que inter-
preten un munt de personatges. El 
seu teatre es pren seriosament –pe-
rò no és teatre seriós– i aquí es per-
meten un autohomenatge amb la 
presència de dues actrius històri-
ques com Mercè Comes i Mont 
Plans, de fantasmes d’altres espec-
tacles que deambulen de tant en 
tant per l’escenari i fins i tot amb 
una escena anticlímax a la part final 
de l’espectacle amb Comes, Plans i 
Jordi Milán parlant del seu amor 
pel teatre. 

Sens dubte el millor dels 130 mi-
nuts d’espectacle són les escenes 
fruit d’alguns entrebancs imprevis-
tos que pateix la funció i que gene-
ren aquell fals caos que tan bé ma-
nega el director Jordi Milán, aquí 
amb un paper protagonista, fent de 
director esclar.  

Al llarg dels anys, La Cubana ha 
creat un estil propi que genera em-
patia amb un públic que agraeix la 
seva generositat artística i la seva 
autenticitat i que de ben segur tro-
barà en aquesta nova proposta mo-
tius per sentir-se satisfet, tant com 
els espectadors de l’estrena (però 
segur que era l’estrena?), que els van 
aplaudir dempeus.e

A Gente bien  
La Cubana 
adapta un 
sainet de 
Santiago 
Rusiñol per 
riure’s de la 
burgesia.  
DAVID RUANO

La companyia és fidel al seu segell fins i tot quan es passa al musical amb el sainet ‘Gente bien’ 

TEATRE

Benvinguts a Clownellà,  
la ciutat dels pallassos

tival: John Melville, un clown i 
mim escocès de 68 anys que es 
mou com si en tingués 25, i Jango 
Edwards, una força desaforada de 
la naturalesa que ens va fer partir 
de riure i tremolar de por engolint 
un amenaçant paquet de cereals 
amb llet.  

Claire Ducreux va presentar un 
entrada tendra i poètica dedicada 
als refugiats; Los Excéntricos, un 
estrambòtic número musical, i 
Paute i Capitano, l’entrada dels 
plats i la pistola, vista mil vegades 
però servida amb molta gràcia i un 
tempo còmic molt precís.  

El famós actor Pepe Viyuela, 
amb la seva sorprenent pinta d’ofi-

cinista i amb una guitarra i 
una cadira, ens va oferir 

una entrada de pallas-
so realment hila-

rant. I el Tricicle 
va tancar la gala 
amb un número 
on feien de gos 
que tenia la deli-
cadesa, la perspi-

càcia, la gràcia i el 
ritme dels seus 

millors espectacles. 
Un número que ser-

vien tan bé que em va fer 
pensar que el lloc natural 
d’aquests tres còmics ex-
traordinaris potser és la 
pista rodona del circ.e 
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Ho diuen al programa de 
mà i és ben cert. La Cu-
bana ha tocat al llarg 
de trenta anys el món 
de l’òpera (Una nit 

d’òpera), el cinema (Cegada de 
amor), la televisió (Mamá quiero ser 
famoso), el teatre de carrer (Delika-
tessen) i la revista (Cómeme el coco 
negro). Els quedava el musical, per 
més que el seu teatre sempre ha tin-
gut arrels musicals i vocació popu-
lar. I per això s’entén que hagin sim-
patitzat amb l’obra de Santiago Ru-
siñol, que es va confrontar amb el 
Noucentisme i amb el seu màxim 
valedor, Eugeni d’Ors, reivindicant 
un teatre que connectés amb la gent 
per l’alegria, l’humor i la farsa per 
sobre de cabòries intel·lectuals. 

El teatre de La Cubana no enga-
nya però sempre sorprèn. Gente bi-
en és un sainet en un acte que l’any 
que ve farà cent anys que es va es-
trenar i que pertany a l’etapa més 
comercial del pintor i escriptor. 

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Crònica

Després de 32 anys i set-
ze edicions, el  Festival 
Internacional de Pa-
llassos de Cornellà ha 
encarregat la direcció 

al seu fundador, Tortell Poltrona. I 
com que sempre ha tingut molt clar 
que els pallassos treballen a partir 
de la complicitat amb el públic, a la 
gala d’inauguració, celebrada di-
marts, va jugar a fons aquesta car-
ta. De fet, no va ser una gala: va ser 
una reunió d’amics que ens 
trobàvem al voltant d’una 
taula, la pista, per cele-
brar que estàvem 
junts i que teníem 
ganes de riure. 

I per això va 
cridar uns quants 
col·legues de pro-
fessió i va oferir-
los presentar el 
número que vol-
guessin amb la 
tranquil·litat de ser al 
menjador de casa seva, 
la carpa del Circ Cric. I 
entre ells, dos dels pallas-
sos que ja va convidar el 
1984 per inaugurar el fes-
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Jango Edwards 
a Cornellà.  
GUILLEM URBÀ

el preu de parlar en castellà i pren-
dre te en lloc de vi.   

Sobre la base de Gente bien, La 
Cubana ha fet un espectacle cent 
per cent marca de la companyia, pe-
rò amb més música, fins a quinze te-
mes de Joan Vives amb una sonori-
tat molt de revista, i amb les seves 
constants de: sorpresa inicial –que 


