
«Els ateneus han estat la base  
de moltes coses i tenen futur, 
ara la qüestió és mantenir-los»
Jordi Milán destaca que els ateneus han estat bressol per a la cultura i espais de trobada i d’oportunitats 
que ara necessiten reciclar-se i rebre ajudes econòmiques de les institucions per poder-se mantenir i 
seguir funcionant de manera autònoma. 

iT
A

l
o

 r
o

n
d

o
n

E
l
l
A

Aquesta entrevista s’ha dut a terme al Casino Prado de Sitges per Elisabet Isasi-Isasmendi.

Jordi Milán, director i creador de la Cubana
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Som al Casino Prado. Amb quins records associ-
es aquesta entitat?
Pensar en el Prado és –per a un nen de poble com  jo– 
pensar en festa, en activitat cultural. Pensar també en 
els balls de tarda del diumenge, que es feien després 
del cine, enretirant les cadires… Sempre s’organitzaven 
històries! Els ateneus són grans punts de trobada.

Hi comparties moltes coses en aquest espai...? 
I tant. Per exemple, aquí és on vaig veure per prime-
ra vegada la televisió! Posàvem cadires i ens reuníem 
moltíssimes persones aquí al voltant, era tot un es-
pectacle! Les entitats –a diferència dels centres cívics–  
tenen aquest caliu. Eren punts de reunió, centres de 
negocis, tot plegat.  Per a mi el Casino Prado va lligat 
a totes aquestes coses. Tota la família en som socis, jo 
encara pago la meva quota, és clar. I així és com s’ha 
mantingut… amb les quotes dels socis, els bingos, les 
sessions de cinema... 

Tu has format part de la vocació artística i asso-
ciativa de la gent de Sitges... 
Sí, a Sitges hi ha com una gran capacitat d’organitzar 
coses: les festes majors, la verema, el Carnaval i “El 

“Les entitats 
tenen futur 

perquè són llocs 
de trobada, 

però s’han de 
transformar. 
Ja no valen 
com ens les 

van donar i 
ara necessiten 

ajudes 
per seguir 

funcionant 
a escala 

associativa”  

carrussel”... I aquesta empenta ve molt de les entitats i 
de la competència entre elles. Per exemple, jo he estat 
testimoni, des de sempre, de la competència entre el 
Casino Prado i el Retiro, entre el gall i la lira, que en 
són els símbols. 

I aquesta competència entre entitats pot ser molt 
bona...
Clar, perquè pensar “a veure què farem aquest any” 
motiva molt la gent… Hi havia picabaralles pels carna-
vals, per veure qui feia millor teatre. A tots nivells. Fins i 
tot cada entitat tenia la seva pròpia orquestra: El Prado, 
l’Orquestra Mozart; i el Retiro, Los íberos del jazz... La 
rivalitat sempre ha funcionat com a gran motivadora. 
Però tot aquest ambient que descric, per desgràcia, per 
una sèrie de circumstàncies o per falta de mires d’uns i 
altres –de l’administració pública, també–, s’ha perdut 
una mica. I la qüestió seria mantenir-ho...

Hi ha tradicions i festes populars que sí que es 
mantenen intactes... i revifen aquestes entitats.
El Carrussel, per exemple… que es fa al Casino Pra-
do. Té quasi tants anys com La Cubana i molta gent 
que ha col·laborat amb nosaltres hi ha participat. O 
el Carnaval, que posa en marxa a tothom. Però abans 
eren festes temàtiques, que cada any es feien, pas-
sés el que passés. Fins i tot recordo que, en temps 
de Franco, hi havia un pregoner que anunciava la 
prohibició del Carnaval. Però el diumenge i dimarts 
–que són els dies forts aquí a Sitges– tothom sortia 
amb la cara tapada, molt ben disfressats… Hi havia 
enganys i embolics de faldilles… Després del ball i 
de la festa, la gent reia del que havia passat, del que 
s’havien dit uns i altres. Aquesta tradició del Car-
naval sí que ha canviat molt. El d’ara –que té molta 
fama– no té res a veure amb el d’abans. Ara es busca 
l’exhibició, i el que més importa és el que ha cos-
tat el vestit..... Però s’ha perdut l’essència, que parla 
de deixar la teva personalitat, parla d’“emmascarar-
se”… De totes maneres és normal, el folklore és una 
cosa que evoluciona. 

Parla’ns del teatre lligat a aquestes entitats i als 
teus inicis…
La meva activitat teatral, com la de tothom aquí a 
Sitges, comença al Patronat d’Acció Social Catòlica, 
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quan jo tenia set o vuit anys i quan “fer teatre” era 
fer Els pastorets. Aquesta entitat depenia de la parrò-
quia de Sitges i organitzava diferents activitats. Entre 
elles el teatre, que com a espai se situava al carrer Sant 
Gaudenci de Sitges i avui en dia ja no existeix. Però 
el teatre que fèiem allà era el que li venia de gust al 
director. Recordo que assajàvem tres dies a la setmana 
després de sopar... i els assaigs podien durar mesos, de 
vegades un any sencer!

Però realment, per a una companyia teatral de Sitges, 
el gran salt era anar a fer teatre al Casino Prado. Això 
ja era com una posada de llarg, era la cúspide. Signifi-
cava que allò que feies era “una cosa bona”.

I quina va ser la teva primera obra al Casino 
Prado?
Era una obra del Dickens que es deia Bon Nadal, Mr. 
Scrooge i jo hi feia el paper de Bob. Això era el 12 de 
gener de 1969, costava 60 pessetes la platea, 50 pesse-
tes per als socis.

També s’hi feia Shakespeare… aquest tipus d’obres. Es-
tàvem assajant un any o mig any per representar-les, i 
així anàvem fent, sense parar.

Però per muntar una companyia us calia alguna 
cosa més...
És clar. El naixement de la companyia es deu a la insis-
tència i la voluntat d’un president que hi va haver aquí 
al Casino Prado, en Josep Mirabent i Magrans –que va 

ser president entre 1970 i el 1975– i que sempre va 
donar suport el teatre. Ell volia, de fet, que hi hagués 
una companyia fixa. I un vespre ens va convocar a tots 
al voltant de la barra per aquest motiu. A mi, la Victò-
ria Plana, el Carles Candel –que estava sortint amb la 
Mercè Comes–, la Carme Montornès –una de les Te-
resines–… Tot el grup que vivíem a Sitges… un grup 
d’amics. Ens ho va posar tot a l’abast i ens va proposar 
el nom de la companyia. Ens va dir: “A mi m’agradaria 
que li poséssiu Gall Groc (que és el símbol de l’ateneu)”. 
I així ho vam fer.

I aquestes van ser les bases de La Cubana…
I tant, podem dir que una preCubana va ser el Gall 
Groc, perquè ens van acollir des del Casino Prado, 
aquesta entitat ens van donar les bases. L’embrió es va 
formar aquí i més endavant ja vam derivar cap a una 
altra cosa… amb la Victòria Plana. 

Com eren aquelles primeres actuacions de Gall 
Groc?
Hi havia, com ara, una associació de grups amateurs 
de Catalunya. Fèiem funcions per tot el territori català 
i són precisament aquests “bolos” que fan professió. 
Qui vulgui professionalitzar-se ha d’entendre que tot 
comença amb el teatre d’aficionats. Nosaltres, amb el 
Gall Groc, després que morís Franco, ens vam poder 
acollir a una iniciativa que es deia “Diades culturals” 
–de La Caixa– i actuàvem en poblacions de menys de 
1.000 o 2.000 habitants. Cada poble escollia l’espec-
tacle que volia i a nosaltres ens pagaven les despeses. 

“Per potenciar 
el teatre, jo 
començaria per 
ajudar a tots 
els joves que 
estan assajant 
als garatges o 
als ateneus”
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Potenciar la tradició 
de “fer teatre”

Jordi Milán sosté que a Catalunya, a diferència 
d’altres comunitats autònomes, sempre s’ha viscut 
molt el teatre de manera molt associativa. “Fins i 
tot als pobles petits hi ha teatre, encara que sigui 
un lloc on hi tinguin les gallines i les treguin per 
representar Els Pastorets.  Per l’actor i director de 
la Cubana, el teatre “és una tradició burgesa que 
marca una manera de relacionar-nos”. “El teatre 
a Catalunya és una tradició tan forta, que la gent 
és més de fer teatre que d’anar al teatre, i s’ha 
comprovat que això genera riquesa, per això val la 
pena potenciar-ho”.

Era una gira de quatre rals però que ens va motivar 
per professionalitzar-nos. Més endavant, amb La Cu-
bana homenatjaríem a aquestes companyies que, com 
nosaltres,  muntaven i desmuntaven les obres, que 
anaven amunt i avall representant-les. I d’aquest tea-
tre artesanal en sorgiria Cómeme el coco negro. Però 
si parlem dels inicis, fins i tot vam representar clàssics 
com La cantant calba, de Ionesco. 

Per professionalitzar-se fent teatre, la gent jove 
com ho té?
Ara la gent jove està molt més preparada que abans... 
i tenen il·lusió. Per exemple, veig que ara els joves 
munten obres al garatge del seu pare i fan una obra 
interessant, encara que estigui feta amb una beta i una 
espardenya... Però el problema és que després allò no 
circula, no surt d’allà. I la gent se’n cansa... 

Però creus que a Catalunya hi ha potencial  
teatral?
Moltíssim. A Catalunya de potencial teatral sempre 
n’hi ha hagut. I ara els joves tenen molta capacitat i 
disposició, estan més formats, però se’ls ha de moti-
var. Si no se’ls ajuda des de més amunt, és normal que 
perdin aquesta motivació inicial. És clar que també és 
lògic que no es motivin, perquè la gent de teatre no 
triomfa, triomfa qui surt per la tele. 

De quina manera creus que es pot ajudar els jo-
ves aficionats al teatre?
Cal donar-los facilitats i condicions. I l’ajut no no-
més ha de venir de les entitats, clar..., sinó que se’ls 
ha de donar una empenta des de les institucions, des 
de la Generalitat. I quan dic “ajuda” no parlo no-
més de diners, sinó d’espais. Jo començaria per tots 
aquests joves que estan als garatges o als ateneus, 
fent teatre. 

I els festivals, són una bona opció?
Tàrrega va néixer com una festa boja que va muntar 
Comediants. Ningú tenia un duro i tots dormíem amb 
matalassos a terra… Era una festa per a tothom, moti-
vava molt la gent, era un punt de trobada entre la gent 
de teatre, els programadors. Ara aquest festival ha can-
viat completament. Un “teatrero” ja no hi té res a fer ara 
a Tàrrega, i un jove afeccionat tampoc. No hi ha condi-
cions tècniques per fer els espectacles, està massa ple 
de gent... 

Preveus un panorama complicat... però les enti-
tats hi tenen molt a dir. Quin futur els pronos-
tiques?
Les entitats van servir com a lloc on la gent es reunia. 
Quan encara sortíem tots a la fresca… a l’entitat s’hi 
anava a buscar l’entreteniment. Hi venies a divertir-te: 

“L’embrió de 
La Cubana es 

va formar al 
Casino Prado 

i gràcies a 
l’empenta i la 

voluntat del  
president Josep 

Mirabent i 
Magrans que 
va proposar-

nos de fundar 
la companyia 

Gall Groc”
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llegint –perquè sempre hi havia biblioteques–, jugant 
a escacs, anant al teatre... Ara cal veure com es reciclen 
aquestes entitats, com s’actualitzen, quines activitats 
generen. Ahir aquí al Casino Prado es va fer la nit de 
la Pubilla i van venir 400 persones. 

Això demostra que a la gent li agrada trobar-se 
en aquestes entitats.
És clar, i per això tenen futur, però s’han de transfor-
mar… no valen com ens les van donar! 
Les institucions han fet mal en aquest sentit i ara cal 
que donin ajudes perquè això no canviï, perquè se-
gueixi funcionant a escala associativa. El sistema de 
les entitats va bé així –de manera autònoma–, però ara 
li falta ajuda. Per exemple, amb les infraestructures. 

Amb la il·lusió de les entitats també es pot arribar 
molt lluny i La Cubana n’és un bon exemple.
Exacte, la base de La Cubana va ser un còctel on es 
van ajuntar la il·lusió, la bogeria, la intuïció... I això 
va començar amb el Gall Groc –sens dubte– i amb 
l’ajuda de l’entitat del Casino Prado. Una vegada tens 
l’espai on assajar i la motivació, la resta de coses arri-
ben soles. 

La vocació i la constància són importants. 
Sí, jo després de tants anys em segueixo considerant  
un “teatrero” de soca-rel... i, com jo, penso que hi ha 
molts joves que estimen el teatre i tenen ganes de fer-
ne. Per mi, el teatre és un mirall de la vida, i és preci-
sament això, la vida mateixa. Per això no entrarà mai 
en crisi. Hi haurà crisi –com pot estar passant ara pels 
diners– i fins i tot la manera de rebre el teatre pot ser 
que canviï, però mentre existeixi l’ésser humà existirà 
el teatre perquè forma part de la vida. 

Les claus 
de l’entrevista
Jordi Milán s’autodefineix com un “actor per voca-
ció” i “director per obligació”. Però el cert és que 
porta 27 anys al capdavant d’una formació teatral 
d’èxit com la Cubana. 

no és casual que aquest “teatrero” hagi nascut 
a Sitges, una població destacada des de sempre 
pel seu “art d’emmascarar-se” amb el carnaval 
i per un fort texit associatiu. dues entitats són 
claus en la formació i els inicis de la carrera de 
Jordi Milán: una, el Patronat d’Acció Social Ca-
tòlica, que amb set anys el fa pujar als escenaris 
per representar Els Pastorets; i l’altra, el Casino 

Prado, que vesteix de gala el teatre i dignifica 
la seva vocació amb la proposta de muntar una 
companyia fixa, el Gall Groc, “un embrió del que 
seria la Cubana”. Jordi Milán ens recorda que 
actualment, “el Patronat” ja no exsteix i “el Pra-
do”, com altres entitats, “necessita ajudes per 
seguir funcionant de manera autònoma”. l’en-
trevista amb en Jordi Milán és també un repàs 
a l’evolució i al valor d’aquestes entitats que, 
segons l’actor, han de buscar ara noves dreceres 
“per transformar-se”. Per ell i per la seva trajec-
tòria, van ser aquell primer bressol, el que va 
acollir la seva vocació i els va motivar a profes-
sionalitzar-se. i és precisament aquest el reclam 
que fa ara per a la gent jove: “Cal proporcionar-
los llocs on poder assajar, llocs on poder repre-
sentar les seves creacions. la vàlua, la imagina-
ció i les ganes, ja les tenen”. 
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