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La Cubana fabrica famosos

El grup català estrena avui a Madrid el seu últim espectacle després d'un any de gira per l'Estat

Ramon Palomeras

«Estem en un país on fins i tot sota les pedres hi trobem famosos. Espanya és la reserva
espiritual del 'famoseig'», diu Jordi Milan

L'espectacle no traurà tant de suc del públic com en altres muntatges. "Que estiguin tranquils.
Poden comprar entrades de passadís"

Embruixats pel poder hipnòtic de la televisió per crear famosos del no-res, la companyia La
Cubana estrena a Madrid 'Mamá, quiero ser famoso', una paròdia dels que critiquen la caixa tonta
però no se separen del comandament a distància.

La televisió, aquell invent que va canviar la vida a tantes generacions, s'ha convertit en l'actualitat en la
rampa de llançament de totes aquelles persones que necessiten la fama per viure. Del respecte i el
pudor desmesurat per sortir a la caixa tonta de fa uns anys enrere s'ha passat al tot s'hi val i a la rialla
fàcil, desmesurada i barroera. Jordi Milan, director del muntatge, no es pot estar de fer-se un seguit de
reflexions. "És bo o dolent? No ho sabem. Només sabem que tothom es queixa, jo el primer, però també
és cert que mentre ens queixem continuem prement el botó del comandament a distància, com si el
tinguéssim enganxat amb super-glue", cavil·la.
Mamá, quiero ser famoso pretén ser una anàlisi divertida que, amb format de gala televisiva, va
desgranant l'estat del famoseig de pa sucat amb oli del nostre país, la bogeria de certes persones per
ser famoses sense tenir en compte l'esforç personal o artístic, i l'obsessió per esdevenir personatges
mediàtics costi el que costi i satisfer d'aquesta manera la vanitat que corrou un munt de gent. El
programa, seguint la moda, es retransmet cada setmana, o més ben dit cada dia, des d'un teatre
convertit en plató televisiu. La cadena britànica CBN TV el retransmet en directe des de fa més de trenta
anys per tot Europa, a la recerca de nous famosos. El programa, després de recórrer amb gran èxit la
majoria de ciutats europees, arriba a Espanya, un ric jaciment de famosos on el públic fa de públic
televisiu.

Paròdia dels gèneres

Milan encara se sorprèn del que la gent està disposada a fer per caminar pel passadís de la fama. Des
de fer un estriptís davant de milions de persones fins a explicar com fa l'amor amb la seva dona al
marbre de la cuina, o llançar-se els plats pel cap en un plató oblidant que la roba bruta es renta a casa.
"La gent està disposada a tot per assolir fama i diners", constata Milan. "Estem en un país on fins i tot
sota les pedres hi trobem famosos. Espanya és la reserva espiritual del famoseig", continua. I per evitar
malentesos, deixa molt clar que amb l'espectacle no es vol parodiar ni la televisió ni els personatges que
hi campen sense vergonya i que tothom se sap de memòria. "La televisió tan sols és el decorat, el
transmissor del virus que ha provocat la malaltia. La televisió ja es parodia ella mateixa. Estem davant
d'una paròdia de nosaltres mateixos. El que sí que parodiem són els diferents gèneres: el contertulià
que ho sap tot; el periodista del cor; el nen prodigi, l'artista vingut a menys, però que, sense que ningú
sàpiga el perquè, encara viu de la fama; el que ho és sense cap motiu aparent o el que ho és pels seus
atributs naturals, sense oblidar els fabricants de famosos".
"És una revista de ploma amb molta rialla, color i música, malgrat que cantem i ballem molt malament.
Es tracta de fer reflexionar a partir del riure. Una bufetada divertida. Que la gent marxi rient però que en
sortir del teatre s'aturi i digui: «Coi! Si era jo!». Que s'adonin que no val la pena riure d'aquestes
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barroeries. Una mena de pessic", argüeix un Milan defensor del gènere de la revista, ja que "ha permès
explicar moltes coses entre línies, ben amenitzades amb música i ball".

25 aniversari

La llàstima és que La Cubana no dóna cap solució a la confusió regnant. Ja ho diu Milan. "Jo no tinc cap
resposta. Però no acabo d'entendre la dèria que té la gent de treure el cap per la televisió". D'altra
banda, l'espectacle, com revela Milan, no traurà tant de suc del públic com en altres muntatges. "Que
estiguin tranquils. Poden comprar entrades de passadís".
Després de la seva estrena a Alacant, la companyia catalana ha estat de gira des de novembre del
2003 per tot l'Estat amb quasi 200.000 espectadors. Ara aterren a Madrid per estar-s'hi un parell o tres
de mesos, si és que no moren d'èxit. Una ciutat que no visitaven des de 1996 amb Cegada de amor. El
que tenen molt clar és que a la tardor volen ser a Barcelona per celebrar amb traca i mocador el 25
aniversari de la companyia. Des de 1980, any en què estrenaven Dels vicis capitals, han anat
compaginant teatre i televisió, destacant els espectacles Cómeme el coco, negro (1989), Cegada de
amor (1994), Equipatge pel 2000 (1999) i Una nit d'òpera (2001), i les incursions televisives Els Grau i
Teresina SA.

Jordi Milan envoltat dels personatges del nou espectacle de la
Cubana, “Mamá, quiero ser famoso”
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