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pedres als mercats, sopar
en un aparador o tornar les
almoines després que a la
mendicant li hagués tocat la
primitiva van ser fórmules
de gran eficàcia per conver-
tir el transeünt en especta-
dor teatral. D’altra banda,
ha estat paradigmàtic el ca-
ràcter metaescènic dels
seus muntatges, amb una

mirada irònica sobre el tea-
tre o la televisió, amb fites
tan significatives com Có-
meme el coco negro (1989),
reprès en anglès a l’últim
Festival d’Edimburg, i Una
nit d’òpera (2001). Una ter-
cera virtut que ha mantin-
gut La Cubana amb un en-
cert incombustible és la ca-

F
a 25 anys assistíem al
muntatge inaugural
d’aquest grup per tants

motius singular i atípic. Amb
Dels vicis capitals, presentat
a l’avui difunt Festival de Te-
atre de Sitges, va rebre la
menció del premi Cau Fer-
rat, un festival on tornaria
amb l’espectacle que incor-
porava els trets fonamen-
tals del seu inconfusible
estil: Cubana’s Delikatessen.

Les virtuts que ha exhibit
La Cubana tenen a veure
amb l’ús imaginatiu de
l’espai quotidià, i la festa de
dilluns amb què culminava
l’aniversari en va ser una
mostra en convertir la fre-
dor d’un aparcament en un
càlid recinte on s’exhibien
els somnis que ha anat tei-
xint la companyia des que
va néixer. El grup va triar el
carrer perquè no tenia local
i tot d’una va descobrir els
avantatges d’un espai que
duia el públic posat. Vendre

Crítica* teatre

La Cubana: un teatre fet a mà

La Cubana va
festejar els seus
25 anys amb una
acurada antologia
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pacitat d’engrescar el
públic, el seu millor aliat. Fi-
nalment hi ha aquella estè-
tica de l’exaltació del mal
gust, extremat en el vestua-
ri, que amaga un acerat sar-
casme. Aspectes que es van
plebiscitar en l’apoteòsica
celebració de dilluns, un
acurat festival antològic per
on van desfilar els números
més corals i representatius
de la trajectòria cubanera.
Pel túnel del temps hi van
passar tots els components
històrics i actuals de la com-
panyia, des de la mare fun-
dadora Vicky Plana fins a
Mercè Comes, Mont Plans i
Jordi Milán passant per José
Corbacho, que va sortir amb
el seu recent Goya i, aquest
cop sí, acompanyat de la
rossa: Estrellita Verdiales.

*
La Cubana 25 anys, DIRECCIÓ:
JORDI MILÁN. TEATRE
NOVEDADES, 30 DE GENER.

DEMANDA
Teatre de Guerrilla
demanda la
Diputació de Girona
Teatre de Guerrilla ha presen-
tat una triple demanda de
conciliació civil contra el vice-
president de la Diputació de
Girona, Enric Vilert, per la sus-
pensió del Supermercat de Te-
atre de Catalunya. Reclamen
un impagament de 53.000
euros i denuncien irregulari-
tats en la seva contractació.
Lara Bonilla ■

CONCERT
El quartet de corda
Endellion actua al
Petit Palau
El quartet Endellion actua avui
al Petit Palau amb un progra-
ma Haydn, Beethoven i Bar-
tók. Al novembre vinent, el
grup farà al CaixaForum un
concert dedicat al centenari
de Joaquim Homs. ■

Espectacles
enbreu

‘Mar icel’, rumbalsMax
‘LaCelestina’, ‘Solas’ i ‘Hamelin’ són lesobresmésnominadesalspremisd’arts
escèniques,mentrequeLluísHomar iFrancescOrellaesdisputeneldemilloractor
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La Celestina, amb sis nomi-
nacions; Mar i cel i Solas,
amb cinc; i Hamelin, amb
quatre, són els espectacles
teatrals més nominats en la
novena edició dels premis
Max de les Arts Escèniques
que se celebraran el 13 de
març a Barcelona en una ce-
rimònia dirigida per Calixt
Bieito.

Així doncs, La Celestina,
dirigida per Robert Lepage,
ha estat nominada a millor
escenografia, millor figuri-
nista, millor actriu (Núria
Espert), millor actriu de re-
partiment (Carmen del
Valle i Nuria García) i millor
actor de repartiment (Mi-
guel Palenzuela). Mar i cel,
de Dagoll Dagom, és finalis-
ta en les categories de millor
espectacle de teatre musi-
cal, millor composició musi-
cal per a un espectacle escè-
nic (Albert Guinovart), mi-
llor direcció musical (Joan
Vives, també nominat a la
millor composició amb
Mamá quiero ser famoso),
millor escenografia (Isidre
Prunés i Montse Amenós) i
millor productor privat.

Solas, del Centro Andaluz
de Teatro, ho ha estat en les
categories de millor espec-
tacle de teatre, millor adap-
tació d’obra teatral, millor
direcció d’escena i millor ac-
triu protagonista, Lola Her-
rera i Natalia Dicenta.

Per la seva part, Hame-

lin, de la companyia Anima-
lario, aspira al Max a millor
espectacle teatral, millor
autor teatral en castellà, mi-
llor director d’escena i mi-
llor productor privat.

Fort accent català
A banda de les nominacions

catalanes existents entre
els espectacles favorits, cal
remarcar el fort accent ca-
talà de la resta de candida-
tures. Celebració (Festen)
entrarà en la lluita pel mi-
llor espectacle de teatre;
Ga-Gá, Psitt, Psitt, i Romeo
i Julieta lluitaran entre ells

pel millor espectacle de
dansa; i Carles Alberola,
amb Al menos no es Navi-
dad, està nominat a millor
autor en castellà.

Pel que fa a la categoria
de millor autor teatral en
català, la cosa està entre
Carol López (V.O.S.), Ro-

dolf Sirera (Raccord) i
Sergi Belbel (Forasters).

En dansa, cal recordar
que Ramon Oller (Romeo i
Julieta) lluitarà pel premi a
millor coreografia amb
Marta Carrasco (Ga-gá) –i
amb Nacho Duato (Diecisi-
ete)–; que Frederic Amat
(Las mil y una noches) i
Joan Miquel Reig (La vuelta
al mundo en 80 días) es dis-
putaran el premi a millor fi-
gurinista; i que Lluís Homar
(L’home de teatre) i Fran-
cesc Orella (Ròmul el Gran)
se les hauran en la categoria
de millor actor protagonista
amb Juan Margalló (El
señor Ibrahim y las flores
del Corán).

Tampoc cal passar per alt
les possibilitats d’Àngels
Margarit (Solo por placer)
en la categoria de millor in-
tèrpret femenina de dansa i
el vis-à-vis entre Cesc Gela-
bert (Psitt, Psitt) i Toni Apa-
risi (Soñando Alicia) en
l’apartat masculí de dansa.
Jesús Salvador (Ubú) està
nominat en la categoria de
millor director musical,
mentre que Mario Gas (A
Electra le sienta tan bien el
luto) ha estat nominat a mi-
llor director d’escena. ■

‘Mar i cel’ ha estat nominada a millor espectacle musical, compositor, director, escenografia i productor ■ XAVIER BERTRAL


