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ESCENA

La ‘Gente bien’ triomfa

EL PEBRE ÉS un dels condiments 
més comuns de la cuina 
mediterrània, però també 
d’altres cuines exòtiques. 
Originari de l’Índia i de Java, el 
pebre va arribar a Europa amb 
Alexandre el Gran per donar 
un punt picant a la cuina. Les 
espècies tornen a estar de moda, 
tot i que antigament havien 
tingut un paper molt important 
a la nostra cuina. Ha calgut 
que redescobríssim les cuines 
orientals perquè ens tornéssim a 
enamorar d’aquests condiments, 
tan saborosos com saludables.

La llegenda explica que Èudox 
de Cízic va ser el primer europeu 
que va fer arribar aquesta espècia 
a Grècia. Després, durant molts 
segles, els àrabs van controlar-ne 
el comerç. Va ser un producte tan 
car i rar que es va fer servir com a 
moneda de canvi (com l’or!) durant 
l’edat mitjana. El seu valor era tan 
alt, que els portuguesos van decidir 
buscar una ruta cap a Orient per 
poder comercialitzar-lo: va ser per 
això que es va fer el primer viatge al 
voltant de l’Àfrica.

El pebre, a més d’una llarga 
història, també amaga moltes 
propietats. Si en voleu saber tots 
els detalls, no us perdeu la nova 
sessió del cicle Cuina Viatgera 
que se celebra a El 300 del Born 
(plaça Comercial, 12). A més dels 
secrets del pebre negre (el més 
comú a la nostra gastronomia), 
també descobrireu propietats 
del pebre blanc, verd, llarg, de 
Guinea i índic: un món enorme 
i força desconegut. La sessió se 
celebrarà el dijous 1 de desembre 
a les 19 h i estarà dirigida pel 
biòleg i periodista gastronòmic 
Francesc Murgadas. I és gratis! 

Els secrets del 
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“La 
Cubana és 
garantia de 
diversió i 
qualitat”

Hem parlat amb Mont Plans, una de 
les protagonistes de Gente bien, sobre 
l’evolució del nou musical de La Cubana, 
inspirat en el sainet de Santiago Rusiñol. 
La colla es posa vestits de gala, talons i 
joies per fer-nos passar una bona estona 
amb riures assegurats. Aquesta tardor, 
visiteu el Teatre Coliseum i prepareu-vos 
per viatjar a un univers esbojarrat. 

Un mes després de l’estrena, com valores 
l’acollida del públic?
Omplim cada dia, a gairebé totes les 
funcions posem el cartell de tot venut. 
No hi ha cap dubte que l’obra funciona!

A què creus que es deu aquest èxit?
A part de la història creada, que 
enganxa, La Cubana és garantia de 
diversió i qualitat. Fa 30 anys que la 
companyia es mou pels escenaris i 
té el reconeixement del públic. Però 
si falles, la gent no perdona, no volen 
que els enganyin. En aquest cas, se la 
recomanen els uns als altres. Això és 
molt bon senyal!

Ens pots explicar alguna anècdota entre bastidors de 

Gente bien? 
Com que va tot tan de pressa, quan hi ha 
canvis de vestuari tothom ho ha de tenir tot 
absolutament organitzat, si no, no hi ha temps 
per canviar-se. Alguns actors han hagut de 
sortir a escena amb les sabates o la perruca 
del personatge anterior.

Què és el més satisfactori de treballar a Gente bien?
Treballar amb La Cubana és una satisfacció. 
Vaig treballar amb ells, després de 20 anys, a 

Campanades de boda i ara hi torno. A més, em 
trobo amb companys dels inicis com la Mercè 
Comas. El millor de tot és l’equip humà. Tots 
els qui participen en l’espectacle, a més de 
cantar i ballar bé, són molt bona gent. És un 
plaer treballar amb tots ells!

Creiem que aquesta obra és un bon regal de Nadal. 
Hi coincideixes?
Sí, perquè a la gent a qui li agrada el teatre i La 
Cubana, no es vol esperar a venir. La gent té 
ganes de venir, s’ha creat molta expectació. Si 
regales dues entrades per veure Gente bien, 
segur que t’ho agrairan molt  

Moritz


