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Qui no recorda els es-
tremidors Nascuts cul-
pables que Carles Al-

faro va muntar al vell Lliure?
L’estil del teatre document
s’imposava com la manera
més directa i eficaç per do-
nar fe dels rerefons de la his-
tòria. Era un material d’en-
trevistes colpidor. Joan Ollé
va usar un mecanisme simi-
lar en la seva exquisida ver-
sió de La plaça del Diamant, i
hi torna amb Soldados de
Salamina, que no és ni un
testimoni directe com Nas-
cuts ni l’esponjós material li-
terari de Rodoreda. L’artifici
de Cercas, amb els distints
nivells narratius i la superpo-
sició de veus, esdevé un re-
curs reiteratiu i feixuc en la
translació teatral. El pols nar-
ratiu es revela d’escàs vigor i
demostra que l’anècdota de
l’ideòleg del feixisme espa-
nyol, Sánchez Mazas, no té
entitat dramàtica i és d’un
gruix tan prim com indul-
gent, i d’una sòpita compla-
ença amb els responsables
de mig segle d’infàmia.

La posada en escena és
elegant i acurada. Un tul tan-
ca l’escenari durant l’exposi-
ció de la peripècia de l’in-
tel·lectual de la Falange, pri-
mer en una repetitiva
presentació coral, d’on sur-
ten les veus d’Isabelle Bres i
Karla Junyent, després en el
monòleg gris de l’autor del
Cara al sol, que Lluís Marco
diu amb autoritat davant
d’un ciclorama tenyit amb
els colors nacionales. La tela
transparent cau en la segona
part, quan s’explica la con-
fecció de la ficció amb la re-
cerca del milicià que va per-
metre a Mazas escapolir-se
d’un afusellament fallit. Tot
plegat escandit per diferents
versions del tristíssim Suspi-
ros de España i culminat
amb l’abraçada que el repu-
blicà baldat, aixecant-se de
la cadira de rodes, prova de
donar al periodista que in-
vestiga els fets, però que és
incapaç de correspondre,
símbol d’una reconciliació
frustrada quan els hereus
dels vencedors segueixen
negant l’evidència.

*
Soldados de Salamina, DE J.
CERCAS, DIRIGIT PER JOAN OLLÉ.
TEATRE ROMEA, 18 D’ABRIL.
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L’abraçada
del baldat

El pols narratiu de
‘Soldados
de Salamina’ és
d’escàs vigor

“Avuijanose’n
fan,de‹varietés›”

La Cubana celebra els 25 anys reposant
la revista ‘Cómeme el coco, negro’

Teresa Bruna
BARCELONA

“Ens ve de gust mostrar als
joves un gènere que ha desa-
paregut,quevaentretenirels
seus pares i avis quan no te-
nien tele. Avui ja no se’n fan,
de varietés”, diu Jordi Milán,
director de La Cubana. Có-
meme el coco, negro es pot
veure encara avui i demà a
l’Àtrium de Viladecans,
abans d’emprendre una gira
amb dates confirmades fins
a finals d’any. Després es pre-
sentarà a Barcelona.

Amb tot, és una estrena.
“S’ha fet com qualsevol obra:
hi ha un text i uns personat-

ges que els actors desenvolu-
pen a la seva manera. Però el
més increïble és que ho han
fet igual que els altres. No
t’ho creuràs!”. Però han ac-
tualitzat el llenguatge, el
negre ja no és pintat, és
cubà, hi ha una romanesa, la
vedet és francesa...

D’aquella època només
queden dos actors: Jaume
Baucis i Xavi Tena. La resta
provenen de la nova fornada
de Mama vull ser famós i in-
corporacions. La majoria no
han vist la primera versió
perquè eren molt joves .“Jo
sí, de petita. El primer cul
d’home que vaig veure a la
vida va ser el del Baucis”, diu

Meritxell Duró, que ja porta
uns anys a La Cubana.

Cómeme el coco, negro fa
de pont al nou espectacle que
estan preparant “amb aque-
lles coses que ens agrada als
catalans, el teatre que fem a
la nostra vida familiar...”. Si
aconsegueixen acabar la gira,
es podria estrenar a l’octubre
del 2008. Però de l’altra ver-
sió se’n van fer 542 funcions
i hi ha tota una generació que
no l’ha vist. Podria rebre-la
d’unamanerasimilar,comho
han fet els actors. Ni tan sols
saben que hi ha unasorpresa
–aquí, a la secció, n’he trobat
quatre que no ho saben–. No
els ho explicarem! ■

Una imatge de ‘Cómeme el coco, negro’ de l’any 1989, amb José Corbacho en segon terme ■ ARXIU




