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Lesaspesd’ElMolino

Una nit irrepetible. La Cubana va
reunir dimarts al Coliseum totes
les glòries vives del Paral·lel
d’ahir i les que hi serien avui si no
s’hagués perdut: “La revista va
desaparèixer sense fer soroll i
sense bitllet de tornada. Avui som
aquí per posar-hi remei, els deví-
em aquest tribut”. Jordi Milán, di-
rector de La Cubana, presentava
així l’espectacle: una revista,
aquesta vegada sense entrepans
de mortadel·la, en homenatge a
Juan de la Prada, autor de pràcti-
cament totes les cançons que
corrien pel Paral·lel i també les de
Cómeme el coco. “Ens les va fer
fa 18 anys. Ara ja no hi és”. El
músic va morir el 2005.
Anem al principi. A les 8 del matí
es va començar a formar cua per
agafar les entrades que la com-
panyia donava de franc. Van
durar 40 minuts! Al vespre, l’ex-
pectació a la Gran Via va superar
totes les previsions. Les cares co-
negudes cridaven l’atenció a es-
tudiants i vianants diversos, hi es-
taven representades totes les sè-
ries de televisió. Escollim l’Aleix
Rangel, el fill del Peris. “Si, és cert
que La Maña i jo estem assajant
una obra de teatre, d’autor català
viu. I t’he de dir que m’ha sorprès
com a actriu dramàtica”. I no ens
pot dir res més. Vaja!
Entrem. Dues pantalles gegants
passen imatges del Paral·lel de
l’època del 600 i els seus artistes.
La Maña irromp visiblement
emocionada “Torno a vosaltres”.
Va ser la primera a cantar. La van
seguir Pirondello, amb una veu
espectacularment en forma; Mer-
che Mar, Israel, Doña Soledad
–valor actual que encaixaria com
una frontissa a El Molino– i la pio-
nera de l’estriptis Pastora Reyes,
que no en va fer. No podem pas-
sar de llarg –per espai, eh!– de

l’Amparo Moreno, per a qui De la
Prada va escriure 100 kg de
vedet. Radiant, amb el seu vestit
de farbalans rotllo Massiel, i sub-
jectada per tots els boys de La Cu-
bana –que anaven intercalant-se
als artistes convidats– semblava
que mai hagués deixat El Molino.
Van seguir Annabel Totusaus,
avui amb Dagoll Dagom; Toni
Reyes, l’únic que encara actua al
Paral·lel –va cantar un Soy mine-
ro que va fer tremolar el teatre
amb el potent “sonido de una ta-
laaaaanta”–; Pierrot, Lidia More-
no i la Núria Feliu –“no sóc vedet
però quan vam presentar els cu-
plets catalans ho vam fer a El Mo-
lino”–. El mestre Vives, composi-
tor de Dagoll Dagom, la va acom-
panyar al piano. Les vedets Eva
Sorel, Ondina, Christine i una Car-
men de Mairena amb un vestit
blanc Senyorita Escarlata. De fet,
tothom anava molt posat, amb

plomes i lluentons a dojo. No
podia faltar la Regina dos Santos
–“gràcies i un petó, Ricardo Ardé-
vol, que m’has entès tant!”–, que
va fer vibrar les natges amb una
suggestiva samba life. Va tancar
la nit l’esplendorosa Sara Montiel,
que va etzibar un “80 anys us
contemplen” amb totes les seves
taules. Vaig recordar el Terenci, el
dia que va llençar el guió que li
havien preparat per fer-li una en-
trevista. Tothom va tenir els seus
records, sobretot els que van
viure l’època. Gent de tots els
sexes, edats i professions hi va
portar els pares, era la seva nit.
Se’ls omplien els ulls de llàgrimes:
“M’han fet recordar la meva mare,
que em cantava cançons de la Ra-
quel Meyer!”, ens comenta una
àvia amb bastonet. Una abraçada
molt forta i gràcies, Jordi Milán,
per haver sabut fer feliç, una ve-
gada més, a tanta gent. ■

Sara
Montiel
va cantar
‘Bésame
mucho’,
dedicat al
públic, i els
clàssics ‘La
violetera’ i
‘Fumando
espero’. El
públic,
dempeus,
no se’n
volia anar.
De fet, es
va quedar
al carrer
esperant-la
fins a altes
hores de la
nit ■ C.
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apropar-lo a Encontres a la
tercera fase. I si es fa acom-
panyar d’un jovenet que
s’està iniciant en el món de
l’aventura tampoc és per
fer referència al cine de Ho-
ward Hawks, sinó a La
guerra de les galàxies.

Una joguina, doncs, per
a dos nens grans anome-
nats Spielberg & Lucas. O
més aviat dos homes de
negocis disfressats de nens
grans. No em fa res: Hit-
chcock també era un home
de negocis i alhora un
mestre. Però no diguem
que aquest és un film de
Spielberg, ni de Lucas. Un
imaginari més poderós
que tots dos plegats està
per sobre, el mateix imagi-
nari del qual sorgeix la
saga de Star Wars. És a dir,
la idealització d’un classi-
cisme que mai no ha existit
excepte en el cap d’una ge-
neració que troba aquí un
refugi contra la decadència
de l’art de narrar. Dit això, i
encara que em sento més
proper a Obi Wan Kenobi
que a l’Indy, no em vaig
avorrir gens. A tots ens
agrada fer veure que el
cine clàssic no ha mort.

Indiana Jones i el regne
de la calavera de cristall
Dir.: Steven Spielberg. Int.:
Harrison Ford, Cate Blanchett.
EUA, 2008

Més que una pel·lí-
cula, heus aquí un
esdeveniment, una

joguina. Aquesta quarta
part de la saga d’Indiana
Jones no es pot jutjar amb
les mateixes eines que
s’utilitzen per a qualsevol
altre film. El seu és un món
tancat, amb les seves prò-
pies regles, que no admet
intrusions de l’exterior. Vull
dir amb això que Indiana
Jones i el regne de la cala-
vera de cristall necessita
més el peculiar univers
creat per Steven Spielberg i
George Lucas al llarg de les
seves carreres que qualse-
vol referència al cinema
clàssic, en principi la seva
font d’inspiració. Si l’Indy
s’introdueix aquí en una in-
triga que el seus responsa-
bles reclamen com a deu-
tora de la sèrie B de cien-
cia-ficció dels anys 50, no
és per recrear aquest lle-
gat, sinó per adaptar-lo a
les seves exigències, per
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L’última entrega d’Indiana Jones és un joc per a dos nens
anomenats Spielberg & Lucas ■ AVUI


