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Dolços
somriures

TERESA

Cendrós

La història de Judith
Scott mereixeria
ser una novel.la
o un guió de cine

N o fa gaire va morir el meu
amic el David. Tenia més o
menys la meva edat i un

dolç somriure. L’altre dia, mentre
veia el documental ¿Qué tienes debajo
del sombrero?, em vaig recordar d’ell.
El David, com Judith Scott, la prota-
gonista de la pel.lícula, va néixer
amb síndrome de Down. I em va ve-
nir al cap el David perquè el somriu-
re de la Judith també era dolç. Se-
gur que molt semblant al que llueix
l’Alicia, la filla de Julio Medem i de
Lola Barrera –productor i directora
de la cinta–, quan està contenta.

La història de la Judith, sordmu-

da des de sempre, mereixeria ser
l’argument d’una novel.la o un guió
cinematogràfic i, no obstant, tras-
pua veritat. Bessona de la Joyce,
sense cap discapacitat, la família va
separar les germanes molt aviat i va
ingressar la Judith en un psiquiàtric.
Impressiona el record de la Joyce
del matí que es va despertar i la Ju-
dith havia desaparegut del seu costat
del llit i com el contacte amb el
llençol fred li va glaçar la sang.

La Joyce desconeixia on era la
Judith, però no va parar fins a tro-
bar-la. Van haver de passar 36 anys.
La Joyce, que va rescatar la seva bes-

sona del manicomi, va descobrir lla-
vors que la Judith, que ni parlava ni
sentia, no era una dona aïllada, ni
menys encara una joguina trencada.
Tenia una vena creativa molt accen-
tuada i s’expressava de meravella a
través de l’art. Tant que en pocs anys

es va convertir en una escultora out-
sider de fama internacional.

El documental descobreix la Ju-
dith en plena creació. I la retrata en
la intimitat de casa seva, amb la seva
germana i la seva neboda. I llavors la
càmera transmet la calidesa de
l’abraçada invisible que uneix les
tres dones. Com el meu amic David,
Judith Scott també va morir. Ella fa
dos anys. N’havia fet 62. El seu dolç
somriure, que em va recordar el del
David, va il.luminar la vida de la se-
va germana i de la seva neboda.
Com el del David va fer feliços la
Maria i el Joan, els seus pares.

La Cubana repesca ‘Cómeme el
coco, negro’ en el 25è aniversari

TEATRE 3 HOMENATGE

b

MARTA CERVERA
BARCELONA

El grup recupera la
seva obra emblemàtica
a partir d’aquesta nit
a Viladecans

L’
humor i la tendresa han
marcat els espectacles de
La Cubana, companyia
que el 1989 va fer un cop

de cap per crear Cómeme el coco, ne-
gro. El xou cubaner, una original
proposta amb riure, bons senti-
ments i cutreria, va suposar el pri-
mer gran èxit de la companyia d’on
han sortit alguns actors tan popu-
lars com Mercè Comes, Santi Millán,
Mon Plans, Anna Barrachina i José
Corbacho.

Tots ells intentaran assistir a algu-
nes de les tres úniques funcions que,
a manera de preestrena, serviran
per escalfar la gira que iniciaran per
Espanya i Catalunya. «El coco és el
nostre espectacle emblemàtic», re-
corda Jordi Milán, director de La Cu-
bana, que també actuarà en aquest
nou muntatge que reprodueix els
decorats i el vestuari originals. «Lla-
vors vam donar tot el que teníem,
unes 200.000 pessetes, per comprar
els vestits d’una vedet amb els quals

vam muntar l’obra».
La Cubana ha canviat molt des

d’aleshores, però l’esperit de l’obra
no ha variat, si bé s’hi han fet bas-
tants retocs i han variat alguns per-
sonatges.

ACTORS D’AHIR I AVUI / D’aquella obra
que els va atorgar el seu primer gran
triomf només en queden el director
i dos intèrprets: Jaume Baucis i Xavi
Tena. Completen el cartell en aques-
ta ocasió Meritxell Huertas, Ota
Vallès, Meritxell Duró, Maria Garri-
do, Eduard Alejandre, Núria Benet,
Alexandra González, Roelkis Bueno,
José Pedro García. «Ara ningú s’ha
de pintar per fer de negre. En tenim
un de veritat», apunta Milán, per a
qui l’èxit de la companyia radica en
«la naturalitat i l’espontaneïtat dels
actors».

Per La Cubana han passat molts
actors rebutjats al seu dia en les pro-
ves d’admissió de l’Institut del Tea-
tre. Més que d’actors de mètode,
Milán s’envolta de gent molt obser-
vadora, amb un do per a registres
vocals i accents.

Cómeme el coco, negro rendeix ho-
menatge al món de la revista. S’hi
narren les peripècies d’un negre en
una família peculiar. La involucra-
ció del públic, per variar, serà una
peça clau en la funció.H

GRAN PLANTER

‘VENTDELPLÀ’ I ‘TAPAS’
ANNA BARRACHINA

Una protagonista de
‘Ventdelplà’. Va actuar a
‘Tapas’, de José Corba-
cho, un altre cubaner.

UNA MICA DE TOT
SANTI MILLÁN

Ha fet sèries (‘Periodistas’,
‘Siete vidas’...), ha treballat
amb Buenafuente i va
actuar en dues pel.lícules.

‘SHOWMAN’ I CINEASTA
JOSÉ CORBACHO

Va dirigir ‘Tapas’, prepara
un altre film, és omnipre-
sent a TV i va agradar com
a presentador dels Goya

ARXIU / JOSÉ AZNAR

33 Els actors de La Cubana, en una vella representació de l’obra.

SITGES, L’HAVANA I 542 FUNCIONS

LA HISTÒRIA

< Tot va començar amb Cubana’s
Delikatessen, una divertida
proposta que el nucli dur de La
Cubana va presentar a Sitges, on
va sorgir el grup, el 1983.
Vint-i-cinc anys després tornen
amb la seva obra més aclamada,

com ho demostren les 351.000
persones que han vist Cómeme el
coco, negro, representada 542
vegades des que es va estrenar al
Mercat. L’última funció va ser a
l’Havana el 1991. Anys després, va
tenir versió en anglès a Edimburg.


