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TEATRE // ESTRENA

La teleporqueria segons La Cubana 

La companyia parodia amb humor i crueltat el món dels 'reality shows'

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER. MÀLAGA / ENVIAT ESPECIAL

Quan els espectadors entren al teatre, els llums de la sala estan encesos, no hi ha teló i l'escenari està
ple de regidors, hostesses, càmeres de televisió i pantalles. Es fan proves i tothom parla en veu alta;
queda clar que es tracta de la retransmissió en directe d'una gala televisiva. La cadena anglesa CBN TV
fa 30 anys que emet l'espai Mummy, I wanna be famous (Mare, vull ser famós) i explotant el mateix
format, que busca en cada programa convertir un dels espectadors en un nou famós. Ara, la cadena
s'ha traslladat a Espanya, "reserva espiritual del famoseig", per emetre-hi una de les seves gales,
que està dividida en diversos blocs sempre relacionats amb el món dels famosos.
Però pel mig hi ha La Cubana i, per tant, la gresca, la sorpresa, el ritme i la participació del públic
(menor, això sí, que en muntatges anteriors) estan garantits. En tot això es recolza Mamá, quiero ser
famoso, el nou espectacle dels creadors de Cegada de amor, dirigit com tots els anteriors per Jordi
Milan. Humor, plomes, caricatura i esperpent coincideixen en aquest espectacle que no arribarà a la
ciutat de Barcelona com a mínim abans del gener del 2005. Fins aleshores, no pararà de representar-se
per Espanya.

ENTUSIASME
En les sis funcions programades al Teatro Cervantes de Màlaga, en el marc del Festival Internacional
de Teatre, s'han esgotat totes les localitats. Els espectadors de la funció de dijous passat, dia de
l'estrena oficial, van rebre el nou espectacle amb un gran entusiasme. La Cubana tanca demà la mostra,
en què també han actuat Lluís Homar i Els Joglars. El muntatge de Milan busca recrear a la seva
manera l'estètica d'una gala de televisió i l'estructura de la revista. Ho fa a través de sis figurants i 10
actors, que de vegades es multipliquen a les pantalles de l'escenari. Hi ha referències a altres
espectacles del grup, com Cómeme el coco, negro, Cegada de amor i la sèrie televisiva Les Teresines.
En l'obra, que encara es troba en fase d'ajust com és habitual en els nous muntatges de Jordi Milan, no
es fa cap al.lusió directa a personatges amb nom i cognoms, però sí que es descriuen situacions que
tenen a veure amb la teleporqueria. Al llarg de l'hora i 45 minuts que ara dura la representació hi ha
paròdies sobre els pares d'una nena prodigi, la premsa del cor, les tertúlies sobre famosos diversos, els
fabricants de famosos i els famosos d'ahir que s'arrosseguen avui per les televisions a la recerca d'un
únic minut de falsa glòria.
Els espectadors de la nit de l'estrena van entrar des del principi en el joc que proposa La Cubana i van
encaixar els moments de crueltat buscada que té l'obra, com l'escena de la nena prodigi internada en un
hospital o la d'un personatge famós condemnat a anar en cadira de rodes; La Cubana practica aquí un
desconegut humor negre.
Per a aquest nou muntatge, el grup català compta amb alguns dels actors d'Una nit d'òpera, com
Meritxell Duró, Annabel Totusaus, Xavi Tena i Jaume Baucis (els dos últims també van participar en
l'espectacle Cómeme el coco, negro) i altres de nous, com Maria Garrido i David Pintó. Tots tenen en
comú una generositat i entrega que el públic va premiar amb fortes ovacions. El ritme trepidant de
Mamá, quiero ser famoso passa també per l'aportació del músic Joan Vives, que ha creat per a l'obra
unes cançons tan horteres com enganxoses.
Mamá, quiero ser famoso uneix a la diversió una dosi important de crueltat. "És una obra agredolça",
va admetre Milan després de la representació de dijous. El cert és que el final és inèdit en La Cubana.
Un desenllaç dur, amb imatges reconeixibles, que obre una reflexió, per a qui la vulgui veure, sobre el
paper de la televisió i el destí de qui busca la fama al preu que sigui



 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        07/02/2004

Secció:   Exit / Espectacles Pàg: 59

Un moment de la representació de Mamá, quiero ser famoso, amb l'acció projectada en unes pantalles situades a
l'escenari. Foto: LA CUBANA

Imatge d'una de les escenes del nou muntatge de La Cubana. Foto: LA CUBANA
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