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Aquella mirada
paròdica
i irònica

C ómeme el coco, negro... Si es
que te ha gustado»... Així
acabava cada nit l’especta-

cle de La Cubana. Vaig cantar la
cançó unes 1.200 vegades, i sempre
vaig pensar que aquell espectacle
era una de les millors experiències
teatrals per a un espectador. L’únic
defecte que tenia per a mi és que jo
en formava part i no podia disfru-
tar-ho com a espectador.

Han passat gairebé 20 anys, i
aquests anys que juguen en contra
nostre, jugaran a favor d’aquest
nou Coco perquè els espectacles són
com els vins: si són bons envellei-
xen bé. I per a mi, cada vegada que
passi per davant del Coliseum i ve-
gi tota la parafernàlia del Teatro
Cubano de Revista m’emocionaré
al pensar en els 15 anys en què
vaig formar part de la companyia.

Van ser 15 anys en què veia més
els meus companys cubans que els
amics i la família. Cubans com la
Montor (un petonàs, allà on siguis,
Carme) que em va ensenyar a dis-
frutar de la taula i dels petits /
grans plaers. Com Santi Millan,
company, amic, una espècie de

germà petit. Com Jordi, alma ma-
ter de La Cubana, de qui vaig
aprendre tant de les seves virtuts
com a creador com dels seus defec-
tes com a director. Com Anna,
com Mercè, com Mont... Com
tants altres...

Recordo bons moments. Com
aquell fred 20 de desembre del
1989 quan em va cridar des del
vestíbul un acomodador del Teatro
Nuevo Apolo de Madrid.

–¡José! Al telèfon...
M’hi poso.
–¿Sí?
–Hola, ¿tu ets el que canta Soy

minero?
–Sí, sóc jo.
–Sóc Antonio Molina. M’han dit

que tens molta gràcia.
–Mo... moltes gràcies, Antonio.

En realitat és una paròdia...
–Ha, ha... Si m’ho han explicat

tot. Enhorabona. A veure si un dia
puc acostar-me a veure-us.

Antonio mai va venir a veure’ns.
No va poder. Jo tampoc vaig poder
explicar-li el que feia La Cubana:
aquella mirada paròdica i irònica
de tot el que ens envolta, aquell
teatre que a alguns els costava fins
i tot qualificar-lo de «teatre»... Des-
prés de l’estrena del Coco, un crític
va dir: «Tonto el que s’ho perdi». I
tot i que a vegades els crítics s’equi-
voquen, aquest la va encertar. No
siguin tontos.
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Varietés a La Cubana
Veteranes vedets del Paral.lel s’emocionen amb la funció inaugural de ‘Cómeme
el coco, negre’ H El grup teatral reivindica les plomes i els lluentons
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BARCELONA
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33 L’espectacle 8 Una escena del muntatge, amb estrena al cine Coliseum, reconvertit en teatre.

El públic posat dret va acomiadar
ahir la funció inaugural de Cóme-
me el coco, negro al cine Coliseum
reconvertit en teatre. Cares cone-
gudes del món de l’espectacle com
Abel Folk, Mercè Arànega i Lluís So-
ler i veteranes estrelles que abans
van brillar al Paral.lel com Merche
Mar –que va arribar acompanyada
per Lidia Moreno, una altra famosa
d’El Molino–, Lita Claver, àlies La
Maña, i Carmen de Lirio van disfru-
tar amb la reposició d’aquest en-
tranyable espectacle.

Les exvedets van recordar els
temps en què elles, com els actors
d’aquest Teatre Cubà de Revista
que dirigeix Jordi Milán, recorrien
Espanya animant el públic amb les
seves plomes, lluentons, cançons i
números picants. Com la resta dels
espectadors, van entrar en l’origi-

nal joc de La Cubana, van riure
amb la descaradura dels seus intèr-
prets i van disfrutar veient en esce-
na no tan sols les vedets Mimi Lu-
mière (Meritxell Duró) i Piluca So-
tomayor (Meritxell Huertas), sinó
també a personatges menys en-
lluernadores com les encarregades
de sastreria.

«Ha sigut com tornar al passat»,
deia a la sortida Diomny, el còmic
d’El Molino, una mica emocionat.
«A casa tinc una maleta blava com
la que treuen», va afegir degustant
els xurros i la xocolata calenta que
La Cubana va oferir als seus convi-
dats en plena Gran Via, amb arròs
a la cubana i cava. Un menú tan
sorprenent com el muntatge.

Cómeme el coco, negro rendeix ho-
menatge a les companyies de tea-
tre de varietats. La Cubana va
triomfar amb aquest espectacle al
Mercat de les Flors el 1989 i ara el

reposa per celebrar amb el públic
les bodes de plata de la compa-
nyia. «M’ha encantat. Són els mi-
llors, uns professionals», va senten-
ciar Merche Mar. A prop seu l’ac-
triu Rosa Novell i el periodista Jor-
di González destacaven la gran
semblança entre la funció d’ahir i
la dels 80.

Diferències i similituds

«Em recordava gairebé de tot, és in-
creïble», va comentar el presenta-
dor. «Encara que les actrius i els ac-
tors són diferents, tot és molt sem-
blant perquè els personatges són
els mateixos», va destacar Novell.
«La principal diferència és que el
recordava més cutre. El vestuari no
era tan bonic i les actrius estaven
més culgrosses, no tan estilitzades.
Encara així, segueix sent fantàstic.»

També a l’estrena d’aquesta re-
novada versió hi van assistir actors
històrics de La Cubana com Mercè
Comes, Mont Plans i Anna Barra-
china. Van comprovar in situ que,
malgrat els canvis, l’esperit de
l’obra segueix intacte.H
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33 Vedets autèntiques 8 Lidia Moreno, Diomny i Merche Mar, ahir.

Els espectadors
van entrar en el joc
i van riure de debò
amb la descaradura
d’una desena d’actors

LLLLa reposició d’un muntatge emblemàtic

Va sonar el telèfon:
«Sóc Antonio Molina.
M’han dit que tens
molta gràcia»




