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El ‘Coco’
torna a triomfar
El clàssic de La Cubana resumeix el millor del grup,
conserva la seva essència i capacitat de sorprendre

La Cubana, una de les companyies
històriques del teatre català, va cele-
brar l’any 2006 els seus 25 anys de
vida amb la reposició del seu espec-
tacle més emblemàtic: Cómeme el co-
co, negro, que va ser estrenat en una
carpa al costat del Mercat de les
Flors el mes de juny del 1988. Ara el
porten al Coliseum amb una nova i
brillant formació i després de gai-
rebé un any de gira. L’obra, que resu-
meix el millor del grup nascut a Sit-
ges, conserva la seva essència, la seva
capacitat de sorprendre, el seu ritme
i la seva frescor i acaba sent una
enorme diversió per al públic que
entra en la història. La funció de diu-
menge passat, pont inclòs, va esgotar
les localitats.

Cómeme el coco, negro és un entra-
nyable homenatge al món de la ve-
lla revista, a locals com El Molino de
Barcelona i El Oasis de Saragossa. I a
companyies com el Teatro Chino de
Manolita Chen o el Teatro Argenti-
no. Un homenatge fet d’artesania i
entusiasme dins el gènere de les va-
rietats. Una explosió de lluentons,
plomes, vedets, tangues i boys que
no té preu. Tot el teatre Coliseum

apareix cobert de teles vermelles i
daurades, que acabaran en mans del
públic. L’esforç dels gairebé quinze
actors és enorme i aquesta és una de
les cartes més apreciades pels espec-
tadors. Com en tot espectacle de La
Cubana, aquí hi ha sorpresa grossa,
que no convé, tot i que a aquestes al-
tures molts ja ho saben, revelar. En
tot cas, procurin ser una mica més
que puntuals. La diversió està més
que assegurada i diria que també ho
està l’admiració. L’espectacle ren-
deix al seu torn un homenatge a les
inoblidables Teresines de la sèrie te-
levisiva.

Sense comparacions

Jordi Milán, director del grup des
del primer dia, és l’artífex global
d’un treball d’equip espectacular.
No s’admeten comparacions amb el
repartiment de l’obra el 1988 (des-
prés l’obra es va veure al Capitol, en-
cara no remodelat). Milán els marca
una certa dosi de sobreactuació i re-
serva algunes situacions per a l’emo-
ció. Un record especial per a Carmen
Montornés, traspassada quan El coco
es representava en la seva primera
etapa. Felicitats a La Cubana.

‘El mecanoscrit del segon
origen’ es convertirà en film

CINE 3 ADAPTACIÓ
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Manuel de Pedrolo
va deixar escrit que
només cedia els drets
si es rodava en català

E
l mecanoscrit del segon origen
ha tingut diverses nòvies els
últims anys. Empreses pro-
ductores s’han posat en con-

tacte amb la Fundació Manuel de Pe-
drolo per iniciar converses amb l’ob-
jectiu de portar al cine una de les
novel.les més llegides de la narrativa
catalana del segle XX. Les negocia-
cions, però, no prosperaven davant
la impossibilitat de rodar en una al-
tra llengua que no fos el català. Era
la principal exigència imposada pel
mateix Pedrolo, mort el 1990 des-
prés de deixar un centenar d’obres
publicades.

Adelais de Pedrolo, filla de l’autor
d’aquest relat de ciència-ficció que
encara es recomana a les escoles, re-
corda que abans era de lectura obli-
gada: «Ara no, però segueix entre els
més venuts de la literatura catalana.
Tothom se’n recorda». Per aquesta
raó, per l’impacte que li va produir
descobrir aquesta història en la seva
adolescència, el productor Tono Fol-
guera tenia clar que un dia la porta-
ria al cine. Ho va comentar al seu so-
ci, Carles Porta, i junts van empren-
dre les negociacions.

L’AUTOR, DESENCANTAT / La veritat és
que Adelais de Pedrolo no tenia pas
un interès especial a cedir els drets
d’aquesta paràbola catastrofista en
què, després d’una invasió alieníge-
na, només sobreviuen Alba, de 14
anys, i Dídac, de 10. «No hem tingut
bones experiències. El meu pare va
quedar desencantat amb totes les
adaptacions que es van fer dels seus

llibres», declara, en referència a la
sèrie de sis capítols que el 1985 va
fer Ricard Reguant a TV-3 sobre El
mecanoscrit del segon origen, a la qual
va seguir el telefilm Solució de conti-
nuïtat. Al cine també hi han arribat
M’enterro en els fonaments, de Josep
Maria Forn; El poder del deseo, la ver-
sió que Juan Antonio Bardem va fer
de Joc brut, i Garum, basada en Procés
de contradicció.

«Va costar que firmés», comenta
Carles Porta que, des de la seva pro-
ductora, Antàrtida, també prepara
una pel.lícula sobre el seu llibre Tor,
la muntanya maleïda. «Pedrolo es va
avançar al seu temps. El mecanoscrit
reuneix terror psicològic, conflictes
propis de l’adolescència i amor en
estat pur». Rodar en català, per a ell,
no és inconvenient. «¿Per què no?
Això no impedeix que tingui interès
fora de Catalunya». Folguera afegeix
que serà un film «ambiciós». De mo-
ment busquen un gran guionista.H

ÁLVARO MONGE

33 Adelais de Pedrolo, després de firmar la cessió de drets.


