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■ El Festival Grec de Barcelona
homenatja el músic Xavier Cugat
(Girona, 1900 – Barcelona, 1990),
considerat un dels catalans més
universals, amb l’espectacle de
teatre musical I sing a song about
bananas (una nit tropical amb
Xavier Cugat), que es podrà veure
el pròxim dimarts 28 de juliol al
Teatre Grec de la ciutat Comtal. 

Amb la direcció d’Ester Nadal,
la dramaturga Helena Tornero ha
indagat en la trajectòria polifacè-
tica del músic i showmanper bas-
tir un espectacle més enllà de la
imatge de «superficialitat» i «lleu-
geresa» pròpia de Hollywood que
ha arribat als nostres dies sobre la
figura de Cugat. A més de la ves-
sant de difusor de la música llatina
i afrocubana als Estats Units,
l’obra es fixa en les dones que van
acompanyar la seva trajectòria,
veus femenines que protagonitza
l’actriu Anna Moliner.

L’actor Xavier Ruano interpreta
el mateix Xavier Cugat, i Ferran Vi-
lajosana, un tercer paper des d’un
punt de vista políticament in -
correcte. «M’he enamorat de Xa-
vier Cugat. Darrere d’aquest som-
riure sorneguer i d’anar a buscar
aquesta superficialitat lleugera, hi
havia una persona que va arribar
a Cuba amb quatre anys, era un
gran violinista però no el millor, i
va marxar a Nova York, on va arri-
bar a dormir a Central Park», va

contextualitzar la directora de
l’espectacle, Ester Nadal, durant
una presentació celebrada ahir. 

El títol de l’obra I sing a song
about banana fa referència a una
cançó que va popularitzar Cugat i
que era originàriament un anunci

per introduir els plàtans als Estats
Units, en una època en la qual en-
cara no es consumien. 

L’espectacle s’endinsa més en-
llà del glamur, de les amistats amb
Salvador Dalí i Frank Sinatra, i del
personatge «darrere de les dones
que hi van passant, i que les utilit-
za, com elles a ell». Anna Moliner
es posa a la pell de dones com Rita
Montaner, Carmen Miranda o
Rita Hayworth, «dones que eren

per si mateixes mereixedores
d’explicar-ne una història», va as-
segurar Tornero. «Era important
el paper de les dones perquè sem-
pre hi ha una veu femenina quan
pensem en les orquestres de Xa-
vier Cugat», va apuntar. 

Exportador de ritmes llatins
Segons el director del Grec, Cesc
Casadesús, el festival d’aquest
any, dedicat al pont amb l’Amèri-

ca Llatina, no podia deixar de fer
un homenatge a qui va ser expor-
tador dels ritmes tropicals al món
anglosaxó i també a Catalunya. El
festival l’ha produït conjunta-
ment amb el Taller de Músics, qui
aporta l’Original Jazz Orquestra
dirigida per David Pastor per po-
sar aquests ritmes en escena.

L’orquestra està formada per
exalumnes o talents que han pas-
sat pel taller, i té la voluntat d’im-
pulsar els talents joves. Seran 19
músics, entre els quals tres coris-
tes, Saphie Wells, Eva del Canto i
Antonio Navarro. Amb les seves
orquestres, Cugat va interpretar
temes com Chiquita Banana o
The Banana Boat Song, i sempre
«es va saber vendre molt bé», va
dir la dramaturga Helena Tornero.
D’aquesta virtut se’n desprèn una
de les seves frases més recorda-
des: «Prefereixo tocar Chiquita
Banana i tenir piscina, que inter-
pretar Bach i morir-me de gana».

El gironí més internacional de
la història va fer la seva carrera als
Estats Units. «Els nord-americans
no estaven acostumats als ritmes
llatins i ell els va acostumar», va
explicar Tornero, que va descobrir
detalls com que Cugat apareix ci-
tat en obra de Tennessee Wi-
lliams. L’obra va descobrint la bio-
grafia del violinista, arranjador,
caricaturista, dibuixant i director
d’orquestra català «camuflada»
en les seves músiques.

El Grec descobreix la igura de Xavier
Cugat a través dels ritmes tropicals
L’Original Jazz Orquestra del Taller de Músics interpreta les melodies que el violinista i director va exportar arreu del 
món L’actor Xavier Ruano interpreta el músic gironí en un espectacle que s’estrenarà dimarts vinent al festival barceloní

El músic gironí Xavier Cugat
dirigint la seva orquestra en una
imatge d’arxiu. DdG
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■ Al llarg de diversos anys, el fo-
tògraf Eugeni Prieto va retratar a
un grup d’artistes de diferents dis-
ciplines envoltats de les seves
obres, que tenien com a denomi-
nador comú el seu vincle amb les
comarques gironines.  ànimes
d’artista en l’univers gironí és el tí-
tol del llibre que recull totes

aquestes imatges. El treball fuig de
l’estètica dels catàlegs convencio-
nals per endinsar-se en el vessant
més personal dels diferents artis-
tes, entre els quals alguns de co-
neguts i d’altres més anònims. En-
cara que la majoria dels protago-
nistes són gironins, també n’hi ha
de barcelonins que, segons el seu
autor, tenen un fort vincle amb les
comarques gironines.

Durant la presentació del llibre,
celebrada el passat dimecres a la
Casa de Cultura de Girona, Prieto
va explicar que el llibre s’ha pogut
publicar «gràcies a la pura força de
l’art, que per a nosaltres és aquell

riu cabalós que ens dona vida i
mai s’acaba». El fotògraf va recor-
dar les dificultats de la cultura en
temps de pandèmia. 

L’obra, que ha comptat amb el
disseny de la periodista  i artista
olotina Duaita Prats, inclou un es-
bós de cadascuna  de les obres
que s’hi reprodueixen. Entre els
artistes que apareixen retratats al
volum hi ha Anna Manel·la (es-
cultora/1950-2019), Quim Dome-
ne (pintor), Narcís Coderch (es-
cultor), Mariona Comellas (escul-
tora), Quim Lecina (actor/1973-
2020), Manolo Sierra (pintor) o Jo-
sep Niebla (escultor).

Eugeni Prieto retrata les «ànimes» de
79 artistes vinculats a l’univers gironí
El llibre de fotografies fuig
de l’estètica dels catàlegs
convencionals per aprofundir
en la vessant personal

Els autors van firmar exemplars al final de la presentació. DdGN
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