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ElGrecdedicaunanit
tropical aXavierCugat
‘I sing a song about bananas’ repassa la sevamúsica i vida

RTVE

Xavier Cugat ambAbbe Lane, la seva quarta dona

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Els seus ritmes van arribar a ser
tan populars als Estats Units que,
increïblement, el seu nomapareix
en una obra mítica de Tennessee
Williams: Un tramvia anomenat
Desig. Quan Blanche i la seva ger-
mana estan avorrides perquè els
homes juguen a cartes a la sala del
costat, posen la ràdio. L’irascible
StanleyKowalskiquealcinemava
encarnar Marlon Brando amb la
sevaútil samarreta imperi,exigeix
que la treguin, li molesta. La resta
de jugadors defensen Blanche i la
seva germana: “Deixeu que les
dones escoltin la música, és bo,
sembla de Xavier Cugat”. L’anèc-
dota la recorda la dramaturga
Helena Tornero, coautora amb
Ester Nadal de l’homenatge que
ret el Festival Grec al polièdric di-
rector d’orquestra traspassat ara
fa 30 anys: I sing a song about ba-
nanas, unmuntatge de teatremu-
sical que es veurà dimarts al Tea-
tre Grec i serà una de les últimes

funcions del festival d’aquest any.
Les anècdotes sobre Cugat flu-

eixen en la presentació d’aquest
granconcertpled’actors, cantants
i retalls de vida interpretat per
l’OJO,l’OriginalJazzOrchestra, la
BigBanddelTallerdeMúsicsamb
19 intèrprets. La directora del
muntatge, Ester Nadal, andorra-
na, recorda els viatges de petita
amb la seva família a Barcelona i
com passaven davant de l’hotel
Ritz,onviviaunCugatjamoltgran
per veure si veien aparcat el seu
Rolls Royce daurat. I una vegada,

recordaemocionada, el vanveure.
Peròpreparant lapeça,diuTorne-
ro, han pogut aprofundir en les
moltes caresdeXavierCugat, tant
en l’home que va ser capaç de po-
pularitzar amb la seva orquestra
els ritmes tropicals i hispans als
EUA, com en les seves dones –es
va casar cinc vegades– i en la seva
envejablecapacitatpervendre’s.
Pel director del Grec, Francesc

Casadesús, en un festival que
aquest any volia estar dedicat a
l’AmèricaLlatina calia reivindicar
la figura de Xavier Cugat perquè
“la nostra comprensió musical de
Llatinoamèrica no es pot enten-
dre”senseell.Nadalassenyalaque
darrere el somriure sorneguer, la
brillantor i el fet de buscar la su-
perficialitat lleugera, en Xavier
Cugat hi havia una persona “que
arribaaCubaambquatreanys,que
ésungranviolinista,perònoelmi-
llor, i a qui Caruso, després d’es-
coltar-lo, li proposa d’anar aNova
York”. “Però quan hi arriba –con-
tinua– no hi és, i Cugat passamolt
de temps dormint a Central Park.
Passen dones per la seva vida i les
utilitza com elles l’utilitzen a ell.
Hi ha les amistats ambDalí i Sina-
tra i, veient els documentals i les
entrevistes amb ell, em pregunto
quèhihaviadarrere;nomésconei-
xemlaprimeracapade laceba”.
XavierRuanodonaràvidaaCu-

gat almuntatge,mentre queAnna
Moliner encarnarà les dones que
passenperlavidadeldirector–des
de les dones amb qui es va casar,
comRitaMontaner iAbbeLane, a
Carmen Miranda o Rita Hay-
worth, a qui va posar cognom– i
que aquí ofereixen la seva pers-
pectiva sobre ell: tot i queell va fo-
mentarlaideaqueeraunpigmalió,
moltes ja eren artistes, diu Torne-
ro. Finalment l’actor Ferran Vila-
josana encarna unpersonatge que
aporta un punt de vista política-
ment incorrectesobreCugat“sen-
sepassar-nosgaire,Casadesúspot
estar tranquil”, somriu Torner,
que apunta que “a bandade les se-
ves aportacionsmusicals va serun
artista en la creació de biografia,
explicava moltes anècdotes, pot-
ser exagerava, i aquest personatge
ofereixunavisióunamicacrítica”.
Tot i així la dramaturga assegura
quesónpetitespinzellades;“mana
lamúsica, que ens ha deixat fasci-
nades; es tracta que el públic gau-
deixi d’un viatge tropical i es deixi
seduirpels ritmes”, conclou.c

“Passen dones per
la seva vida, és amic
deDalí i Sinatra, però
només en coneixem
la primera capa”

“Prefereixo tocar
‘Chiquita banana’
i tenir piscina”

]Elmuntatgemusical
querethomenatgeaCu-
gatalGreces titula I singa
songaboutbananas (Una
nitd’homenatge tropicala
XavierCugat)perquèel
seupopular temaChiqui-
tabanana, diuHelena
Tornero,amésd’humo-
rísticreflecteixelperso-
natgedeCugat. “El tema
neixd’un jinglequeesva
crearpera lapublicitatde
lesbananesalsEUA.Els
americansnoestaven
acostumatsamenjar-ne,
ideiaque“noposeumai
lesbananesa lanevera
perquèestanacostuma-
desalclimatropical”.Ell
elvaarreglar ielva tocar
ambl’orquestra, id’algu-
namaneraell simbolitza
elmateix: elsamericans
noestavenacostumatsals
ritmes llatins iCugatels
vaacostumar”.Untema
queuneix tròpic, societat
capitalista iel saber-se
vendre, comCugat,que
deiaque“m’estimomés
tocarChiquitabanana i
tenirunapiscinaque
tocarBach imorir-mede
gana”.
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Consulta tota la informació, mesures
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