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TEATRE SEGUIMENT

JORDI BORDES

Que es donin un petó a
dalt de la cadira!» La Cu-

bana estrena aquest 14 de març
al Teatre Tívoli, on a hores d’ara
està previst que ja facin funcions
amb públic. El director, Jordi Mi-
lán, s’ha deixat persuadir per una
festa inexplicable. Quina neces-
sitat hi ha que dues persones fa-
cin una gran celebració per anar
a viure plegats? Doncs l’única
raó que hi troba el director de La
Cubana és que els protagonistes
volen ser això, els personatges
principals. I no parla exclusiva-
ment dels dos nuvis, sinó també

«
La veterana
companyia debuta
al Tívoli de
Barcelona amb un
vodevil festiu: un
casament per a
gaudi dels
consogres

dels pares. I sí. La Cubana ha tor-
nat a construir una acció molt pi-
cada en què es desenvolupa, amb
grans salts, els preparatius
d’unes noces, des de setmanes
abans de la festa als nervis de sis
hores abans. Tot ha de ser bri-
llant i exemplar. Ha de ser únic. 

Milán ho té molt clar. El casa-
ment és una representació tea-
tral social. Cadascú té el seu pa-
per, la seva funció, el seu prota-
gonisme. Tots aniran canviant-
se en el repartiment en celebra-
cions posteriors: de padrí a ma-
rit, de marit a pare de la núvia, a
tiet enrotllat que vol fer amistat
amb les amigues de la facultat de
la xicota... El guió està servit. No-

més hi ha els matisos i el record
de cadascú que va variant en fun-
ció d’on seu de la llarga taula, de
l’ampli menjador. Milan disse-
nya una comèdia vodevil «molt
costumista» que persegueix un
regust final: «Els preparatius els
costa una malaltia i al final ni tan
sols han tingut temps de disfru-
tar-ho», per poder complir amb
tot allò que es demana al prota-
gonista. Sacrifici innecessari,
no? Per al director és una evidèn-
cia que, cada cop, s’amplien més
les necessitats a l’entorn del casa-
ment.

La Cubana sempre ha tingut

Una imatge promocional de l’espectacle./ DAVID RUANO

Les noces de L
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molt en compte el públic. El di-
rector està convençut que els es-
pectadors se sentiran identifi-
cats amb els comportaments de
molts dels personatges. En
aquest sentit, per garantir un rit-
me picat per poder explicar la
trama cronològica, l’acció amb
prou feines baixa de l’escenari.
Però Milan és taxatiu: «És una
posada en escena diferent però
100% Cubana.»

La festa acaba, altre cop, fora
de la celebració, sis hortes des-
prés. Els personatges es marquen
un ball que la tonada diu: «A Bar-
celona, a Bombai o a Sumatra, a
tots ens agrada fer teatre.» 

Incertesa pel futur
La Cubana porta 32 anys a les

espatlles, sempre partint com
una companyia independent. Sí

que és veritat que sempre han
pogut comptat amb la sort del
públic i que, aquest aval, els ha
permès ser programats al llarg i
ample de l’Estat espanyol, quan
no per escenaris internacionals.
Els temps estan canviant. La
companyia ho ha constatat amb

Repartiment
ampli
d’edats
Són dotze actors (sempre
que Milán pugui sumar-se
a la troupe) a Campanades
de boda. El director i Mont
Plans són els més veterans
d’aquesta cubanada que
ha integrat una tercera
part a partir d’un laboriós
càsting.

La Cubana



aquesta obra que, en una situa-
ció normal, hauria fet gira per
Catalunya abans d’aterrar al Tí-
voli. En aquesta primera gira
(que cobraven a caixet) aconse-
guien, històricament, cobrir la
inversió de la producció. Quan
arribaven a Barcelona ja només
havien d’assumir el cost publici-
tari per anunciar la temporada al
teatre de torn. Si aquest cop
Campanades de boda estrena al
bell mig de Barcelona és perquè
han constatat que no hi ha Ajun-
tament amb esma de contractar-
los. Han comprovat també que
moltes ciutats els cedeixen el tea-
tre de franc perquè hi actuïn, pe-
rò per poder cobrir les despeses
de tot l’equip haurien de posar el

preu de l’entrada a 20 o 25 euros i
confiar a omplir. És un preu que
multiplica el que pagaven habi-
tualment («durant anys molts
ajuntaments han fet pagar no-
més 5 o 10 euros per entrada, i ara
el públic no veuria bé aquest
preu; els han malacostumat»).
Campanades de boda pretén fer
una gira de dos o, a tot estirar,
tres anys. Ho preveuen fent una
temporada ben llarga a Barcelo-
na i també a Madrid i estades llar-
gues en ciutats com Sevilla, Bil-
bao... però mai no podran fer els
bolos habituals «perquè no tenen
diners per pagar». Jordi Milán es
tem el pitjor: «Una companyia
artesanal com la nostra té poc fu-
tur.» La Cubana, per molt espon-

tània que sembli, reivindica que
és una companyia artesanal, de
foc lent. El director posa un ex-
emple gràfic. Les seves produc-
cions  no es preparen en els dos
mesos de rigor de la majoria de
les produccions (siguin per a tea-
tres comercials o públics). «Jo no
en sé», diu contundent Milán.
Admet que, si no canvien les tor-
nes, aquesta podria ser l’última
gran producció de La Cubana.
Però això, s’haurà de validar a
mesura que s’apropi la fi de l’ex-
plotació. No està clar si això im-
plica la desaparició de la compa-
nyia. O un canvi d’estructura.
Milán, això sí, confirma que «fa-
ré teatre tota la vida». Sigui com
sigui. Sigui amb qui sigui.

«Els
Ajuntaments
han
malacostumat
el públic»

«Una
companyia
artesanal com
la nostra té poc
futur»

Vestits d’etiqueta i rams, imatge promocional de Campanades de boda./ DAVID RUANO
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TEATRE LA CUBANA



La lupa posada en el món quotidià més costumista
La Cubana es diu així perquè aquest era el
nom que es va destapar en una antiga botiga
de roba de Sitges, on la mare de Vicky Plana
(cofundadora amb Jordi Milán) estava fent re-
formes. Són espontanis però res no està dei-
xat a la improvisació, treballen amb rerefons.

No és el primer cop que La Cubana tracta
el casament. Al 1988 van fer una acció de car-
rer en què un nuvi es presentava a una esglé-

sia on s’acumulaven set noies que ell havia ci-
tat per casar-se alhora! A la tele també propo-
sen la retransmissió d’un sopar de la nit de
Nadal (Telecena, TVE, 1994). Més tard, s’atre-
viran a trencar amb la fama fàcil a Mamá
quiero ser famoso (2003). La Cubana, entre la
ficció i la realitat. Un exemple gràfic és Cuba-
na’s delicatessen (1983), accions surrealistes
enmig del carrer. Per exemple, el viatge en

autocar per la vila de torn: a la plaça, poden
observar homes de cromanyó saltant a la cor-
da! S’atreveixen a fer cine al teatre (Cegada
de amor, 1994) o a portar el públic als darre-
res de l’òpera (Una nit a l’òpera, 2001). Com
a títol emblemàtic, Cómeme el coco negro,
(1989 i 2006) a partir del món de la revista. I
la menció internacional, l’aventura de La tem-
pesta (1986) al Sadler Wells.
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