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‘Burlesque’ a la cubana

P
regunta: què fan un australià, una
holandesa, una alemanya, un escocès,
un espanyol, una francesa, una
americana i alguns anglesos i
gibraltarenys en un escenari?
Resposta: cubanades. La Comunitat

Europea i l’Imperi Britànic reunits en un mateix
escenari per mantenir viva la flama de The Variety
Theatre Company, fundada el 1930 per Jerome
Linares, un bon vivant que va dedicar la seva
fortuna a muntar a Gibraltar un teatre de varietats
com el Moulin Rouge parisenc.

A poques setmanes de la seva presentació en el
Festival d’Edimburg, la companyia La Cubana ha
posat a prova l’últim espectacle davant el públic
de Sant Cugat.

L’estrena a Edimburg serà la primera visita a l’illa
mare d’aquest producte mestís de les colònies. ¿El
sabran valorar? La influència mediterrània és molt
més profunda i llarga que l’ombra del Penyal. El
doble sentit de Nuts CocoNuts connecta amb els
plàcids estius als balnearis del sud d’Anglaterra i els
seus teatres de temporada, però també amaga el
missatge xifrat d’una altra cultura popular, d’una
altra costa més càlida.

Una cultura que va quallar en una companyia de
teatre el 1980 a Sitges. Per honorar l’herència
indiana de la seva vila d’acollida, es va fer dir La
Cubana. Nuts CocoNuts és l’adaptació anglesa de
Cómeme el coco, negro, el primer gran èxit d’aquest
grup d’heterodoxos còmics que van fer de
l’antropologia veïnal un estil. Van irrompre en el
teatre català amb una gamma ampliada i renovada
de tipus del sainet clàssic –van incorporar tots els
personatges amagats pels bons costums–, una idea
difusa entre la ficció i la realitat i un sentit gairebé
sociològic de tot el que és entranyable per al públic.

COCO / COCONUTS
Si el 1989 Cómeme el coco, negro ja va disfrutar d’una
elaborada història paral·lela, la seva versió anglesa
no podia prescindir d’aquest joc de la impostura.
Primer crear una tradició. Situar a una distància
mínima de tres generacions l’origen del muntatge.

Inventar un fundador mític de biografia
rocambolesca i continuar la nissaga amb
creuaments de destins prou interessants per
fecundar un personatge que es digui Teddy Lopez
Edwards, actual director de la revista ambulant The
Gibraltar Follies, coneguda sobretot pels turistes
britànics que estiuegen a la Costa del Sol i Tenerife.

Per al públic seguidor de La Cubana pot resultar
estrany que el seu univers farcit de localismes
funcioni en un altre context. Però funciona, com es
va veure a l’Auditori de Sant Cugat davant un
públic amb ganes d’enganxar-les al vol en un anglès
que no gosaria pronunciar –per pudor i punt
d’honor– ni l’últim ninot animat de Follow Me. Si
Cómeme el coco, negro era un amable homenatge a les
companyies de revistes itinerants –amb el Teatre
Xinès de Manolita Chen com a bandera capitana– i
a la quotidianitat dels lluentons i les plomes de
marabú amb olor de mortadel·la i maquillatge suat,
Nuts CocoNuts participa de la tradició del teatre
popular anglosaxó, gènere desenvolupat durant
gairebé dos segles, amb diferents noms i conceptes,
als Estats Units i la Gran Bretanya.

Es digui variety, vaudeville, gaiety, revue, burlesque o
follies, sempre es tracta d’espectacles basats en la
paròdia i les cuixes de les artistes, més o menys
visibles segons la permissivitat del moment històric
i la categoria de les taquilles del teatre. La idea
original que va animar Cómeme el coco, negro és la
revista espanyola, en versió tronada. Un tipus
d’espectacle que no encaixa del tot en un únic
concepte de la tradició anglosaxona. Potser la
combinació vaudeville-revue-burlesque és la que més
s’acosta a la tipologia hispana per unir la música i
l’humor del vaudeville amb l’espectacle de plomes
de la revue i la vulgaritat innocent dels espectacles
de burlesque: l’escenari natural de l’art de l’estriptís.

Nuts CocoNuts pot ser un artifici, però amb prou

arrels perquè la seva afició funcioni amb el públic
d’Edimburg. Espectadors que haurien passat algun
estiu en algunes de les seves ciutats balneari i que
encara recorden una marquesina il·luminada i un
rètol acolorit. Espectadors que haurien sentit a
parlar del Sunderland Empire Theatre de Londres i
la seva plena decadència, que encara conserven
records d’un temps en què els late shows de la tele
–amb la seva carn i la seva llengua– s’oferien als
teatres amb el mateix objectiu: passar l’estona
lubricant l’ull i greixant les orelles.

I els personatges seran tan pròxims i familiars
com els del longeu Coronation Street, un conjunt
humà de pecadors veïnals magnificats pel traç
gruixut de la paròdia.
L’estrella Diana Diamond
tindrà el carisma d’una Mae
West de barri, aquesta dona
feliç d’haver-se conegut quan
recupera, un divendres al pub
de la cantonada, la seva
juventut al costat de les seves
amigues, una pinta i el
cançoner nostàlgic de la
jukebox. Les saberudes sastres
mostraran el sarcasme i el
sentit de classe de qualsevol
àvia britànica. El director de
la companyia arrossegarà la
seva impotència i els seus
nervis pels passadissos del
teatre amb la mandíbula de
Richard Kind, el funcionari
malgirbat i mig freaky de Spin
City. I els boys, reconeixibles
en la germanor universal de
l’orgull marieta, amb algun
canvi localista en la nota
folklòrica. La metamorfosi
que du del desarrelament de
les reines copleres al poder drag de les reines del
desert australià.

FUTURISME APLICAT
És possible que Nuts CocoNuts hagi perdut l’efecte
sorpresa per al públic que s’ha educat en els trucs
de La Cubana, però manté la frescor de l’esmolat
escàner sociològic que caracteritza la
dramatúrgia de Jordi Milán. Teatre de l’ínfim,

explicat en clau de drama pel dramaturg Antonio
Buero Vallejo en la seva obra Historia de una
escalera i en clau de farsa per Milán. Una mirada
precisa sobre l’anònim que ha traduït sense
aparents desajustaments a l’univers quotidià dels
britànics. Mons paral·lels que es confonen
brillantment amb la realitat malgrat mostrar-se
deformats per l’exageració. Una humanitat
imaginada per Milán i els seus actors que es
trasllada d’espectacle en espectacle com un
univers transhumant. Una gran família d’éssers
corrents que fan teatre clàssic (La tempestat),
revista (Cómeme el coco, negro), cine (Cegada de amor),
òpera (Una nit a l’òpera) i televisió (Mamá, quiero ser

famosa).
Una trajectòria que

reprodueix –per instint i
olfacte natural– els supòsits
amb què els futuristes italians
defensaven amb un manifest el
music-hall com a màxim
exemple de la cultura
moderna. Una defensa del
gènere basada en la falta de
dogmes i mestres; en la seva
utilitat pràctica com a
instrument per distreure i
divertir el públic amb els seus
efectes còmics, les simulacions
eròtiques i la capacitat de
sorprendre; basat en la seva
guspira electritzant, l’agilitat
mental, els recursos
escenogràfics i els efectes
especials; en la seva absència
del sentit del rídicul, les
delicioses ironies, la
incontrolable hilaritat; en les
seves profundes analogies
entre el que és humà, animal,

vegetal i mecànic; en el seu revelador cinisme; en la
seva interminable escala del que és estúpid i absurd,
fins a portar la intel·ligència al límit del seny.

L’escriptor italià Marinetti –mal recordat– també
afirmava que el teatre de varietats era una síntesi
de tot el que la humanitat havia creat per
divertir-se i riure’s de les seves preocupacions
materials i morals. Un teatre que destruïa tot allò
que era solemne, sacre, seriós i sublim. I La Cubana
sense saber-ho.

Una imatge de la preestrena de ‘Nuts CocoNuts’ de La Cubana a Sant Cugat
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Marinetti deia que
el teatre de
varietats era la
síntesi de tot el que
la humanitat havia
creat per riure’s de
les seves
preocupacions

‘Nuts CocoNuts’
manté la frescor de
l’esmolat escàner
sociològic que
caracteritza La
Cubana
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