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Des de fa uns dies, els es-
pectadors de Gente bien
tenen el privilegi de rebre
un DVD amb els tretze ca-
pítols de Teresina S.A.
Serveixen d’avantsala de
la festa que aquest diu-
menge, Dia de la Mare, fa-
ran per celebrar l’emissió
d’ara fa 25 anys. Les Tere-
sines eren tres germanes
que es dedicaven a fer dife-
rents productes d’estra-
perlo que ambientaven les
diferents festes de cada
mes. Fins al 21 de maig, es
pot veure una exposició
amb fotos, vídeos, vestua-
ri i anècdotes amb què La
Cubana va construir
aquell piset de Gràcia on el
veïnat se sumava a fer tot
tipus de materials, des
d’empaquetar merdes de
gos pel Dia dels Innocents
fins a preparar roses amb
la senyera per Sant Jordi o
toreros i sevillanes per a
botigues turístiques.

El director de La Cuba-
na, Jordi Milán, insisteix
que la companyia convida
tothom a aquesta festa.
Ahir es van acabar les en-
trades de la Teresinada
popular (la cua era notable
a quarts de dotze del ma-
tí). Però la gent serà lliure
de sortir i cedir l’entrada
als que siguin a fora. Es po-
drà portar carmanyola i
dinar al teatre (la marató
de sèries s’allargarà d’on-
ze del matí a sis de la tar-

da). Entre capítol i capítol,
hi ha garantides tot tipus
de sorpreses. Per això es
compta amb els actors his-
tòrics de Teresina S.A. pe-
rò també amb el reparti-
ment de Gente bien i una
colla d’actors còmplices.

S’entregaran premis
als que vagin més ben dis-
fressats (La Cubana facili-
tarà vestuari estrafolari al
vestíbul) i es faran públics
els millors vídeos que els
espectadors han fet a TV3
inspirant-se en la mítica
sèrie. També es triarà la
Teresina de Catalunya.

Milán assegura que es pot
ser Teresina havent aca-
bat de fer la comunió o
amb 60 anys. I que també
hi ha prototipus mascu-
lins: “És una filosofia de vi-
da”, remata. Ahir celebra-
ven, amb orgull i pudor al-
hora, que les tres protago-
nistes siguin avui icones
de la societat catalana.

Al primer pis del Coli-
seum, a l’exposició apa-
reix la peripècia de la pri-
mera col·laboració seriada
de La Cubana: el terra del
pis eren fotocòpies de co-
lor envernissades. La ver-

ge que hi apareix no els la
va voler cedir ningú i van
acabar construint-ne una
amb un maniquí trobat a
les escombraries i guarni-
da, això sí, amb un vestua-
ri carregat de lluentons.
La Cubana (“som uns dra-
paires, no llencem res”, as-
severa Milán) també mos-
tra tots els personatges de
la sèrie, als quals se’ls re-
tratava per recordar qui-
na roba i complements
portaven a cada capítol.

La Cubana ha triomfat
amb Gente bien a Barcelo-
na. De nou. Ja hi han pas-

sat més de 150.000 espec-
tadors i confien que la
temporada se’ls allargarà
fins al juliol.

Els DVD de Teresina
S.A., editats per Enciclo-
pèdia Catalana, estaven
descatalogats. Per això,
amb el suport de Televisió
de Catalunya, La Cubana
n’ha editat uns 15.000 que
repartirà entre els que va-
gin a la marató de la sèrie i
els que vegin aquests dies
Gente bien, fins a esgotar
existències. La Cubana
sempre triomfa. És molt
més que una marca. ■

Jordi Bordes
BARCELONA

La Cubana convida a una marató de projecció dels tretze capítols de la sèrie
‘Teresina S.A.’ diumenge al Coliseum per celebrar els 25 anys de l’emissió

La marca Teresina

Els personatges de La Cubana repartien entrades als espectadors que feien cua. La festa és diumenge ■ L. TOMÉ

Vicent Sanchis, director de
TV3, va aclarir ahir en la pre-
sentació de la festa que en
breu s’haurà de triar entre la
desena de propostes (“totes
serien un excel·lent programa
de tarda”) per arrencar el
curs vinent. Serà un format
nou. La Cubana tenia prevista
una segona temporada de Te-
resina S.A. que no es va arri-
bar a fer per l’èxit de Cegada
de amor. Avui no plantejarien
repescar-la sinó fer una sèrie
nova. De fet, Sanchis es va
mostrar ben obert a rebre
propostes de La Cubana o
d’altres grups de teatre que
s’han prodigat a la tele (com
Dagoll Dagom i T de Teatre).
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TV3 farà canvis
en la graella de
tarda

El director de La
Cubana, Jordi
Milán, afirma
que ser Teresina
és una “filosofia
de vida”

Jordi Prat, el director
d’Els tres aniversaris, de-
fineix la versió de la dra-
maturga alemanya Rebek-
ka Kricheldorf com una
versió “nihilista” de Les
tres germanes de Txèk-
hov. Els paral·lelismes són

evidents, tot i que no cal
conèixer l’obra per enten-
dre la buidor que senten
aquesta família intel·lec-
tualment rica en un en-
torn més aviat inculte.
L’obra, que és una copro-
ducció de l’equip de la Sala
Trono de Tarragona, ar-
renca temporada a La Vi-
llarroel demà, divendres, i

s’està en cartell fins a l’11
de juny.

Kricheldorf imagina
tres aniversaris d’Irina, un
per cada acte. De quadre a
quadre, la comèdia va gua-
nyant cinisme fent evi-
dent que la seva incapaci-
tat d’actuar els enfonsa ca-
da cop més en una buidor
existencial. Rosa Bolade-

ras (Irina), Anna Alarcón
(Masha) i Victòria Pagès
(Olga) són les tres germa-
nes. Joan Negrié és An-
drei, el germà que “podria”
escriure una gran novel·la.
Miranda Gas és la seva do-
na, Janine, l’única que ac-
tua i que extermina tota
naturalesa. Finalment, Al-
bert Triola és Georg,
l’amic d’Andrei que revo-
lucionarà la casa, tot i que
mai ningú prendrà cap de-
cisió en ferm. El càsting de
la producció dona deu
anys més als personatges,
fet que converteix en més
dolorosa la seva incapaci-
tat de madurar. ■

J.B.
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Una versió “nihilista”
de ‘Les tres germanes’

Rosa Boladeras, Victòria Pagès i Anna Alarcón, les tres
germanes a ‘Els tres aniversaris’ ■ JORDI EGEA


