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Que «el futur no és el que 
era» ho solen dir els que 
tenen més espelmes bufa-

des que aniversaris per celebrar. 
Sense anar més lluny, aquest era 
el títol de la xerrada que Felipe 
González pretenia fer fa uns dies 
en una universitat madrilenya.
 El futur, com les vacances, de-
pèn de qui l’imagini i del pressu-
post de què disposi. «Serem l’es-
trella i l’actor de repartiment. Les 
nostres accions es gravaran en ví-
deo. A la nit farem una ullada al 
material, seleccionat per un or-
dinador que triarà el millor per-
fil, el diàleg més enginyós, les ex-
pressions més afectuoses amb els 
filtres més benignes», va escriure 
J. G. Ballard, anticipant el narci-
sisme de les xarxes socials. El que 
és bo és que aquest article, de la 
Guía del usuario para el nuevo mile-
nio, és del 1977.

 Per això és curiós com Twit-
ter està atabalat pel primer capí-
tol de la nova temporada de Black 
Mirror. En ell, els terrícoles viuen 
en una societat en xarxa obsessi-
onada per la puntuació que els 
atorga a cop de clic la gent amb 
qui es troben: somriuen sempre 
i maquillen la seva vida. ¿Els so-
na? Més costumisme que ciència-
ficció; més comentari del present 
(aquí i a la Xina, on el Govern ha 
anunciat un sistema de reputació 
virtual gairebé idèntic) que anti-
cipació del futur.
 Avui és gairebé impossible es-
criure narrativa distòpica: fa me-
sos una presentadora que acaba-
va d’enviudar agraïa els condols 
rebuts al nou mòbil que anunci-
ava en aquell moment. Ni sàtira, 
en un lloc on Iñaki Urdangarin fir-
mava les seves missives com el Du-
que Em-palma-do. En un present 
on tot es fa per explicar que s’ha 
fet: «Això és molt RT» (digne de re-
tuit), cridava ahir un xaval des-
prés d’una tombarella.
 N’hi haurà que diran que ens 
comportem com nens fatxendes 
i insegurs a l’hora del pati, fingint 
amistats, puntuant popularitat 
i inventant riqueses. I molts es-
criptors de ciència-ficció són com 
aquests pares moralistes que en-
tren a l’habitació dels nens im-
mersos en les seves pantomimes i 
baralles. I de sobte els nens se sen-
ten ridículs perquè res era tan im-
portant. I els fa vergonya mirar-se 
al mirall (o treure el nas a Insta-
gram). H
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impossible escriure 
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La Cubana es fa un homenatge
CRÒNICA La companyia converteix ‘Gente bien’, de Rusiñol, en un festiu i brillant musical

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

N
ingú podia pensar que La 
Cubana, després de gaire-
bé quatre dècades de vi-
da, faria una gran revolu-

ció amb el seu primer musical. Per-
què és cert que a Gente bien, la seva 
adaptació de la sàtira de Santiago 
Rusiñol sobre els nou-rics de la bur-
gesia modernista, es canta i es balla. 
I molt, però mai es renuncia a les se-
nyes d’identitat que han fet de La Cu-
bana una marca teatral. Tots els tra-
ços que han definit la seva aclamada 
trajectòria, des del debut el 1980, 
són presents en un muntatge cridat 
a seguir el camí de Campanades de bo-
da. Seguir ja seria més que suficient 
pel ressò i l’èxit que va aconseguir la 
seva anterior proposta.
 No deixava de tenir el seu risc res-
catar un sainet estrenat el 1917 i fer-
li, lògicament, una bona sacsejada. 
De l’original queda el tronc argu-
mental, que es trasllada, en capritxo-
sos salts temporals, de 1917 a 1951, 
1980 i el 2017, encara que en aquest 
últim cas és inexistent. Una família 
de xarcuters es converteix, al reunir  
una fortuna, en els comtes d’Arbu-
cias. Les seves peripècies per guanyar 
reputació i així adaptar-se al nou es-
tatus deriven en una quinzena de nú-
meros musicals i moments realment 
divertits. La dificultat per deixar el 
català i parlar en castellà està entre 
els més aconseguits.

EL GAMBERRISME DE SEMPRE / Res serà el 
que sembla, com no podia ser d’una 
altra manera, i el joc amb el públic 
tindrà aviat més rellevància que la 
mateixa Gente bien. El recurs metate-

atral converteix Jordi Milán, el direc-
tor de La Cubana, en el mestre de ce-
rimònies del constant cubaneig, una 
arma escènica sempre gamberra, 
enginyosa i estimulant. Aquestes in-
terrupcions i números conviuen 

amb personatges escampats per la 
platea amb accions brillants a l’esce-
nari: els passos de claqué de Toni 
Sans o el seu duo amb el coreògraf 
(Oriol Burés). 

ACTORS DE TOTES LES ÈPOQUES / La mú-
sica gravada de Joan Vives és un 
excel·lent complement, igual que 
un vestuari d’època amb tot detall o 
l’eficacíssim vídeo mapping que re-
colza l’escenografia. I tot i que l’obra 
està pitjor resolta en l’època fran-
quista o en les més actuals, una mica 
apressades, sempre acaba seduint el 
treball stakhanovista, per la multi-

tud de personatges, de 15 actors de 
totes les èpoques de la companyia. 
Es fa inevitable destacar el mateix 
Milà i dues grans i històriques de la 
companyia: Mercè Comes i Mont 
Plans. El trio protagonitza una esce-
na d’emotiu amor al teatre, de mira-
da nostàlgica als vells temps i que 
condueix a pensar en un final de tra-
jectòria. Perquè Gente bien és un auto-
homenatge que es fa amb justícia el 
grup. I és que si Milà diu que avui és 
època de «posar un musical» a les 
nostres vides, millor seria dir: «Posi 
La Cubana a la seva vida». Que sem-
bla que s’acaba. H

El muntatge, que 
desprèn certa aroma
a comiat, fa una 
sacsejada al sainet 
estrenat el 1917

33 Un moment del musical ‘Gente bien’, que representa La Cubana al Teatre Coliseum.
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Modern i trencador Txékhov
CRÒNICA Ostermeier brilla al Temporada Alta amb ‘La gavina’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
GIRONA 

Tots els grans creadors contempora-
nis senten l’impuls de portar algu-
na vegada a escena, a més de Hamlet 
i altres tragèdies de William Shakes-
peare, obres d’Anton Txékhov. L’ale-
many Thomas Ostermeier, director 
resident de la Schaubühne de Berlín i 
un dels referents del teatre europeu, 
tampoc ha pogut resistir-se a la temp-
tació d’oferir una renovada mirada 
a La gavina (La mouette). I la seva tren-
cadora versió, presentada per prime-
ra vegada a Espanya al Municipal de 
Girona dins de Temporada Alta, va 
sacsejar el teatre amb la seva estimu-
lant modernitat.
 ¿Això és Txékhov? Si més noés una 
incursió apassionada i combativa 
en la peça representada. El muntat-
ge busca el paral·lelisme de la trama 

amb l’actual crisi social. El director 
no dubta a utilitzar per ambientar 
l’espectacle clàssics del rock, de Jimi 
Hendrix a David Bowie i de The Doors 
a Velvet Underground, interpretats 
per un guitarrista i Mélodie Richard 
(la ingènua, misteriosa i sublim Nina 
de l’obra), a més de situar en escena 
Marine Dillard, que dibuixa en viu al 
fons de l’escenari el decorat de l’obra. 
La pintora acabarà recreant el llac i 
els turons del relat.

CLAREDAT I EFICÀCIA / Tots aquests re-
cursos, i els de la sàvia utilització 
d’una escenografia pràcticament 
despullada inspirada en la presó de 
l’illa de Sakhalín de Sibèria que al seu 
dia va visitar l’autor, són el marc per 
a un joc dramatúrgic de gran clare-
dat i eficàcia, tot i que no aconsegueix 
desencadenar les emocions a flor de 

pell que va provocar el muntatge 
d’Oskaras Korsunovas en aquest ma-
teix festival.
 Els actors del Théâtre de Vidy de 
Lausana s’han adaptat al ritme impo-
sat pel director i han assumit el rep-
te d’utilitzar al principi de l’especta-
cle textos improvisats durant els as-
sajos que al·ludeixen a l’Estat Islàmic 
o el conflicte sirià. Incursions que ac-
tualitzen la història situant-la en un 
context que el mateix Txékhov hau-
ria aplaudit.
 Però el creador no cau en l’error 
de desvincular la lectura de l’obra 
del seu vessant tràgic i universal. El 
conflicte intergeneracional de l’art 
està sempre present en el relat. En  
aquesta línia, Valérie Drèville com-
pon bé la decadent Irina, egocèn-
trica i patètica artista, enfrontada 
al seu radical fill Kóstia (Matthieu 
Sampeur, que mostra la seva rebel-
lia i fragilitat amb gran profundi-
tat), mentre François Loriquet inter-
preta amb força l’escriptor Trigorin 
(amant de la seva mare i de Nina). El 
drama de l’amor no correspost dels 
descentrats personatges compareix 
nítidament definit. Ostermeier sap 
per on trepitja. H33 Thomas Ostermeier.


