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Estrenat l’any 1989, Có-
meme el coco, negro
és l’espectacle més

premiat de La Cubana. Des-
prés que el Festival d’Edim-
burg els en va demanar una
versió anglesa (Nuts Coco-
nuts), la companyia va deci-
dir tornar-lo a muntar per
celebrar els seus 25 anys de
trajectòria (2006). Doncs bé,
aquest cop desembarca a
Barcelona amb l’audàcia
d’incorporar el cine Coli-
seum a la funció teatral.

L’actualització funciona i
resisteix molt bé el pas del
temps. Les invariants cuba-
nades apareixen des del
primer moment: si un no va
avisat, fa irremeiablement
tard, tot i que encara pot
veure els últims números
de varietats que el conjunt
interpreta amb frescor,
humor i gran professionali-
tat. Cosa que fa enyorar
aquest gènere de revista i
music-hall que feia les delí-
cies dels nostres avis amb

les seves cançons picants i
de doble sentit, la xerrera
desimbolta dels intèrprets i
l’activa actitud d’un públic
que trobava en el teatre el
que no existia al carrer. La
Cubana realitza un expres-
siu homenatge a l’ofici tea-
tral d’abans, fet d’artesania i
entusiasme, de vocació i de
gust. L’actuació del Teatro
Cubano de Revista no és
coent ni matussera com es
podria témer, ans alegre,
acurada i hilarant, un esclat
de plomes i vestits bigarrats
que adornen el ball i les
cançons. De sobte, la sor-
presa inesperada: han de
marxar a corre-cuita per ar-
ribar al següent bolo, que
els han avançat. I aquí co-
mença l’espectacle metate-
atral pròpiament dit. Mo-
ments de tensió i nervis, sà-
viament escandits amb els
comentaris, xafardeigs i pi-
cabaralles entre els actors,
un ventall de prototipus
d’intèrprets ambulants amb
les seves manies, misèries i
punt d’honor que fan escla-
tar de riure l’atònita audièn-
cia, que fins i tot comparteix
l’entrepà amb les artistes.

*
Cómeme el coco, negro, DE
JORDI MILÁN, COLISEUM, 27 DE
NOVEMBRE.
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MÚSICA
Radiohead farà un
concert a Barcelona
dins la seva nova gira
La banda britànica de rock
Radiohead ha inclòs Barcelo-
na en la seva gira de presen-
tació del seu últim disc, In Ra-
inbows, tot i que encara no se
saben les dates exactes ni els
locals. L’únic que ha concretat
el quintet d’Oxford a través de
la seva nova pàgina web
–www.inrainbows– és que
l’actuació a Barcelona serà al
mes de juny.

CINEMA
Llum verda a la llei
del cinema a mitjans
de desembre
El ple del Senat donarà llum
verda a la llei del cinema en
una de les sessions que se ce-
lebren entre els dies 10 i 14 de
desembre. Així ho han decidit
els polítics un cop ahir va aca-
bar el termini de presentació
d’esmenes. El projecte, que es
transmetrà per procediment
d’urgència, ha de passar ara
per la comissió de cultura,
que es reunirà dimarts que ve
per emetre el dictamen.

RODATGE
El director català
Jaume Collet-Serra
torna a Hollywood
El director Jaume Collet-Serra
tornarà a rodar una pel·lícula
de terror a Hollywood, Orphan,
després de l‘èxit obtingut el
2005 en el seu debut amb La
casa de cera. Els actors nord-
americans Peter Sarsgaard i
Vera Farmiga protagonitzaran
el film, que es començarà a
rodar la setmana entrant a To-
ronto i Mont-real. Collet-Serra,
que fa 14 anys que viu als Es-
tats Units, comptarà amb els
productors Joel Silver i Robert
Zemeckis per finançar el film,
la història d’un matrimoni que
adopta una nena de 9 anys no
tan innocent com sembla.
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Morl’actorAlbertDueso
Va formar part de
l’eufòria creativa
i democràtica del
Saló Diana dels 70

Teresa Bruna
BARCELONA

Amb molts projectes i il·lu-
sions que s’han quedat en el
camí, l’actor Albert Dueso
va morir ahir als 55 anys,
sorprès per una malaltia
que el va retirar dels esce-

naris fa menys de sis
mesos. Actor al cinema i al
teatre, Dueso compartia els
contractes amb espectacles
de creació. “Sempre havia
estat molt inquiet i compro-
mès, amb ganes de fer
coses creatives”, ens expli-
ca Arnau Vilardebò (exjo-
glar, de la primera forna-
da), amb qui havia creat
Trompa bèl·lica. “Ho vam
estrenar l’any 2003. Era
una cosa divertida on cada
un de nosaltres explicàvem

la vida a la nostra manera,
el teatre, el que ens hem
anat trobant... i ho portà-
vem arreu. Vam estar al te-
atre Ponent de Granollers i
hi havia el projecte de fer-
ho aquí, al Llantiol, on es
podia quedar una tempora-
da estable”. Vilardebò, que
és al Llantiol amb Neixen
Déus, coneixia Dueso des
de fa anys: “Recordo que
cap als anys 70 va formar
amb Carles Sales la compa-
nyia Ziasos. Després anava

agafant coses aquí i allà”.
Entre d’altres, Torna-la a
tocar, Sam, amb Ricard Re-
guant; Les Bacants, amb
Ricard Salvat; Dalí, amb
Joan Ollé; Pel davant i pel
darrera (anys 80), produï-
da per ell i Mario Gas, a qui
també va acompanyar en la
represa del Teatre Condal.

Però on tothom situa rà-
pidament l’Albert Dueso és
com un dels dinamitzadors
de les mogudes teatrals de
finals dels anys 70, quan
Mario Gas, Damià Barbany,
Francesc Bellmunt, Carlos
Lucena i tants d’altres van
ocupar el Saló Diana, un
espai on els debats i la ide-
ologia llibertària comparti-
en energia amb el teatre. ■

MésBruce
Dimartsqueveesposenalavenda70.000entrades
peralsegonconcertdelBossalCampNou:20dejuliol

A.G.
BARCELONA

No n’hi ha hagut prou. Les
70.000 entrades que es van
vendre dijous per al con-
cert del 19 de juliol que ve
de Bruce Springsteen i l’E
Street Band al Camp Nou
no basten per assaciar la
fal·lera dels seus fans cata-
lans. El Boss té encara més
seguidors per aquestes ter-
res i a la promotora del con-
cert, Doctor Music, ho
saben. Per això han negoci-
at i aconseguit una segona
data a la ciutat, el 20 de ju-
liol, perquè Springsteen
pugui tancar amb més so-
lemnitat la seva gira euro-
pea del Magic tour, engega-
da aquesta mateixa setma-
na a Madrid.

Les entrades es posaran

a la venda dimarts dia 4 de
desembre per Internet, te-
lèfon i als diferents establi-
ments autoritzats per Tick
Tack Ticket. Les botigues
FNAC de Barcelona, a dife-
rència del que va passar di-
jous, no distribuiran, a pe-

tició pròpia, cap entrada
del nou concert del Boss. A
la capital catalana, els bit-
llets per al xou del 20 de ju-
liol del 2008 es podran ad-
quirir únicament a Gong
Discos, cosa que espanta
una mica els botiguers.

“Hi haurà problemes”
Aquest comerç ja va des-
marcar-se de la jornada de
venda massiva passada per-
què, segons diuen a la seva
web, “l’empresa responsa-
ble del programa i del servi-
dor al qual han de connec-
tar-se les botigues per por-
tar a terme el procés de
venda d’entrades no garan-
teix que es pugui donar un
servei de subministrament
continuat d’entrades, ni
tan sols que el sistema
pugui assumir-ho sense

quedar-se bloquejat”. Des
d’una de les botigues de
Gong avisen que “hi haurà
problemes”.

Tanmateix, no s’espera
que es repeteixi la jornada
de bogeria de dijous, en què
es van esgotar en menys de
vuit hores les 72.000 entra-
des disponibles (hi hem de
restar les 15.000 que es re-
servava el FC Barcelona i
les del Club Tr3sC).

Magic (Sony-BMG) és el
primer CD que Bruce
Springsteen enregistra amb
l’E Street Band des del
2002. Ha estat tanta l’ex-
pectació que ha aixecat que,
en sortir a la venda, a pri-
mersd’octubre,vaentrardi-
rectament al número 1 de
les llistesdevendesfísiques i
digitals de l’Estat espanyol,
amb un disc d’or. ■

Un fan de Bruce Springsteen mostra les entrades que va comprar dijous per al concert del 19 de juliol ■ CRISTINA CALDERER

Les botigues
FNAC de
Barcelona
prefereixen no
vendre cap
tiquet

Albert Dueso era un actor de
teatre i cinema ■ AVUI


	avui.cat
	avui_011207 : diari : 51 : Pàgina 7 


