
El Grec ofeeix dimarts que ve I sing a song about bananas. Una
nit tropical dhomenatge a Xavier Cugat
original

Roda de premsa del Grc, del 24 juliol

La vida continua i el Grec serà sempre nostre! Avui,  Cesc Casadesús, director del Festival,
ens ha citat per presentar-nos via streaming l’espectacle musical I sing a song about
bananas. Una nit tropical d’homenatge a Xavier Cugat, una promesa de descoberta i
felicitat, després de la qual preveu que sortirem ballant. Hem comptat amb la presència de
l’Ester Nadal, directora de l’espectacle, de la dramaturga  Helena Tornero i amb Cinzia
Venier, per part del Taller de Músics.  L’espetacle està programat al Teatre Grec de
Montjuïc, el dia 28 de juliol, a les 22 h.
I sing a song about bananas…  neix de la idea de reivindicar la figura de Xavier Cugat.
Casadesús diu:  “No sé si per a les noves generacions serà el mateix, però per a la meva,
Cugat és un mite, un personatge del que n‘hem vist diverses etapes. I, sobretot, l’àurea
d’un català que va triomfar a Hollywood.” I no només això:  “Cugat va fer moltes
aportacions al musical! Dimarts se’n sabran més coses, a partir de la biografia camuflada
entre les seves músiques”, promet Casadesús. L’interpreten Anna Moliner, Xavier Ruano i
Ferran Vilajosana acompanyats musicalment per la  OJO, l’Original Jazz Orquestra del Taller
de Músics, dirigida per  David Pastor.
Per a Casadesús, aquest musical sobre Cugat forma part del lligam del festival amb l’Amèrica
Llatina, “que no es pot entendre sense Cugat.” I per a Ester Nadal: ”És un personatge
que inicialment pot semblar lleuger o superficial, però anar-lo descobrint ha estat una
vacuna per al confinament i un viatge a la meva infància. Recordo que quan baixavem
d’Andorra per anar al metge, passavem per l’Hotel Ritz per veure el seu Rolls Royce
aparcat a la porta! Cugat va flirtejar molt amb el mon del glamour, i buscar per aquest
camí ens ha permès anar descobrint les dones que hi ha hagut a la seva carrera.”
I comencem. a“Ja que parlem de dones, aquí en tenim tres que formen part de la creació
de l’espectacle!”, diu Casadesús.La primera en parlar ha estat Helena  Tornero: “Vaig fer una
llista de les ‘dones de Cugat’, tot buscant les mereixedores d’explicar-ne una historia. Ell
les anava incorporant a la seva orquestra i, efectivament, en el record de l’Orquestra de
Cugat, sempre hi ha una veu de dona. Una d’elles, Rita Montaner, una de les grans veus
de Cuba, va ser qui va ajudar-lo a exportar ritmes cubans al mon anglosaxó.”
SOBRE L’ESPECTACLE
Té tres personatges protagonistes, que parlen des de tres perspectives de Cugat. Ester Nadal
puntualitza que  “A Cugat l’interpreta David Ruano, que cada dia s’hi assembla més,
tothom li diu!” I explica que “Anna Moliner fa ‘la dona’, i ens les va servint totes, Rita
Montaner, Carmen Miranda, Rita Hayworth, Abbe Lane… d’una a l’altra.  L’Anna té una vis
còmica i una exigència que són un plaer. I Ferran Vilajosana fa un personatge que
aporta un punt de vista políticament incorrecte… però no ens passem, eh! I també en fa
un altre que no direm!”  Parla de la ironia des d‘una perspectiva diferent. “Desgrana molts
més matisos. I tot plegat son petites pinzellades perquè el que mana es la musica de
Cugat que ens ha deixat fascinades. La idea és que el públic disfruti d’aquest viatge
tropical,” continua l’Ester. Per a Tornero és un personatge interessant: “Pertany a l’entorn de
Hollywood i ofereix una perspectiva crítica, en el sentit que una cosa és el que diu en
Cugat i l’altra el que diuen les dones. Cugat deia sempre que va descobrir Frank Sinatra,
sabia explicar moltes anècdotes… Però va a ser així realment? El personatge de
Vilajosana ho exposa d’una manera divertida.”

Cinzia Venier parla de l’aportació del Taller de Músics

19 MÚSICS A ESCENA DE L’OJO
Cinzia ens parla del Taller de Músics.  “Des del Taller teniem moltes ganes de venir al Grec
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i vam acceptar l’oferta de seguida. Ara, en nom del Taller, he de donat les gràcies al
Festival per involucrar-nos. OJO vol dir Original Jazz Orquestra del Taller de Músics, i és
una big band que vol impulsar joves talents. David Pastor s’ocupa de la direcció
musical.” També explica que “després de veure el documental i d’escoltar la música de
Cugat, hem involucrat tres arranjadors que han fet l’arranjament de tot el repertori.
Alguns existien però la majoria s’han fet de nou. Ha estat un treball molt interessant!”
Hi ha 19 músics a l’escenari, comptant les 3 coristes, Saphie Wells, Eva del Canto i Antonio
Navarro, que donen un punt de vista més actual a aquestes cançons que serien més aviat
dels nostres pares. També ens parla de  David Pastor. “És un assessor musical i un gran
trompetista, a part de coordinar. És music, viatja molt, te altres projectes, jazz i big
band… i té el seu propi grup.”
Totes tres prometen que la gent sortirà amb ganes de més música de Cugat, de ballar, de
descobrir més coses. Parlem de músiques per a alguns llunyanes però tan conegudes com el
Tico-Tico, El Manisero, Siboney… que les sents i et recorden alguna cosa dels pares. Cal
puntualitzar que Cugat no era compositor, sempre feia arranjaments, encara que molt
personals. Jo, que també tinc una edat, recordo haver-li sentit dir que havia fet cantar a Frank
Sinatra El noi de la mare, quan encara era un mindundi. El tema agafa el títol de My Shawl,
però només comparteix uns acords al principi. També sentirem temes que s’han utilitzat a
pel·lícules i coneixem, però que no relacionavem amb Cugat. Hi ha moltes cançons que tenen
històries particulars i s’expliquen. El Bolero  És la història de un amor, per exemple, el va
composar Carlos Leta per al seu germà, quan se li va morir la dona. Potser no ens havíem
fixat, però és un cant de comiat: Ya no estàs más a mi lado, corazon…
En referència a A sing a song about bananas, la cançó del títol, Tornero explica que “és una
cançó divertida i amb sentit d l’humor, que ve a dir que no posis la banana a la nevera
perquè està acostumada al clima tropical i es posa negra! Parla molt del que va fer
Cugat pels ritmes llatins amb amb els americans, que no hi estaven acostumats… Ester
Nadal emfatitza que “L’Helena ha fet un treball de documentació brutal! Jo li havia de dir
Helena no podem posar tot això, no hi cap!” Explica l’anècdota que a l’obra original de
Tennessee Williams  Un tramvia anomenat desig se cita a en Cugat. “És un moment súper
xulo. la Blanche està avorrida, engega la radio i diu: la música sembla de Cugat! Però no
ens hi cap tot…”
Càpiga el que hi càpiga, prometen que sortirem contents ballant i que passarem una nit
estupenda. L’Ester afirma que “sortirem amb lleugeresa i alegria. I és que ho necessitem!” I
l’Helena apunta que mentre estava treballant ja era un plaer:  “Jo tenia la play list  per anar
escrivint i pensava sort que la música et situa a un lloc d’alegria positiu.”  I és que Tornero ens
apropa a la figura de Cugat des de diferents perspectives. Persones amb moltes vides
diferents i molt interessants van formar part de la seva trajectòria. L’Anna Moliner es va
transformant en totes elles. “També és maco parlar del que significava ser dona en aquell
moment”, diuen.
Casadesús, després de sentir tant d’entusiasme per part de les creadores, diu:  “Crec que en
aquest projecte totes les persones s’hi han sentit involucrades amb molta passió. I s’ho
han passat molt bé, tant com estic segur que s’ho passarà el públic, descobrint coses
de Cugat que potser desconeixien, com ara el perfil de les dones que hi havia darrere la
figura de Cugat, que era una mena de Pigmalió que les va construint, protegint i
ensenyant, encara que ja eren artistes.”
L’Ester Nadal assegura que quan fas un espectacle com aquest te’n enamores i  “jo m’he
enamorat de Cugat, encara que aquesta mirada feta des d’ara tingui un punt incorrecte.
Darrere d’aquest somriure sorneguer i de superficialitat lleugera, hi havia una persona
que arriba a Cuba amb 4 anys, que és violinista però no destaca, i que algú li proposa
anar a Nova York amb i ell hi va. I que acaba dormint al Central Park. Xavier Ruano em
deia ‘m’agradaria molt seguir aprofundint en aquest personatge de qui només coneixem
una capa de la ceba.’
Acabem dient que el vestuari és espectacular, que hi ha brillantons, molta artesania i “tot molt
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km 0, però que lluirà com el glamour de Hollywood.”
L’Ester acomiada la trobada donant les gracies a Casadesús  “per haver-nos obert aquesta
porta. En fer-nos aquest encàrrec ens has regalat un confinament agradable. I esperem
que també servirà per xutar vitamines al públic.”  I Tornero afegeix: “Serà un viatge
tropical feliç que esperem que ara el faci el públic amb nosaltres.”
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