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CINE

TEATRE I ESTRENA

El festival escocès estrena amb èxit la versió en anglès de ‘Cómeme el coco, negro’

Edimburg es rendeix a
l’enginy de La Cubana
c

RAMÓN ABARCA
LONDRES

La vida de Johnny
Cash, al cine

Joaquin Phoenix encarna
el malaguanyat cantautor

country a la pel.lícula
‘Walk the line’

Almodóvar parla
del seu rodatge

El realitzador escriu sobre
l’evocació de la seva

infància que gira al voltant
del film ‘Volver’

És una cosa que sol passar
amb els musicals, però al

revés. L’espectacle de La Cubana
Cómeme el coco, negro va arrasar als
teatres espanyols fa 16 anys. Des de
dilluns, la seva versió anglesa, Nuts
Coconuts, està aconseguint posar
dempeus l’exigent públic del Festi-
val d’Edimburg.

Es tracta d’«un repte difícil», com
reconeix el seu director, Jordi Milan.
La història d’una passada de moda i
hortera companyia de varietés que
es fica amb el públic, reparteix en-
trepans i li demana que l’ajudi a ple-
gar cortines és una cosa que resulta
«massa espanyola» per agradar als
britànics.

«El nostre objectiu era sorpren-
dre els espectadors, deixar-los
completament desconcertats, i no
estàvem gaire segurs que fun-
cionés», va explicar el director des-
prés de l’estrena, en què l’espectacle
va rebre una calorosa acollida per
part del públic.

El 1997, La Cubana ja va presen-
tar en aquest festival amb molt
d’èxit, encara que en aquella ocasió
amb subtítols, el seu espectacle Cega-
da de amor. Des d’aleshores, el direc-
tor de la mostra, Brian McMaster, ha
pressionat la companyia perquè fes
un altre muntatge a Edimburg.

q PROJECTE MOLT ESPECIAL
I al final ho ha aconseguit. Nuts Coco-
nuts s’ha convertit en un projecte
molt especial per al responsable del
festival. Tant és així que el muntatge
ha obert aquest any l’edició del cer-
tamen, un dels més prestigiosos del
món.

Segons Jordi Milan, el principal
repte d’aquesta producció consistia
a mantenir l’esperit de l’original,
però que fos entès per un públic
com el d’Edimburg. «Es tractava de
no canviar gaires coses de l’origi-
nal. No volia perdre les connota-
cions espanyoles, el cutrerío propi
d’allà, però l’espectacle havia de
ser en anglès», va explicar.

Per això, la primera decisió va ser
que, en aquesta ocasió, la compa-
nyia protagonista fos de Gibraltar i
no de Barcelona. En l’obra, el grup
d’actors arriba a Edimburg amb la
subvenció del Govern britànic dins

d’un programa que porta per títol
Coneguem el teatre de les nostres
colònies.

El muntatge original estava ple
de tòpics espanyols, als quals ara
s’han afegit bromes sobre Escòcia o
els Estats Units. Un altre dels reptes
de l’adaptació, segons el director,
eren els números musicals, molt im-

portants en l’obra. En la versió que
es representa a Edimburg fins al 3
de setembre s’han traduït algunes
de les cançons que apareixien a l’ori-
ginal, com El relicario, però s’hi han
afegit temes clàssics del music hall
anglès i fins i tot un número musi-
cal amb influències tiroleses tipus
Somriures i llàgrimes.

El nou espectacle compta amb la
firma de La Cubana, ja que la com-
panyia hi ha aportat tot el disseny
de producció –vestuari, llums i esce-
nografia–, però no amb els seus ac-
tors. Per a aquesta ocasió s’ha creat
una companyia multicultural i bi-
lingüe amb intèrprets de Gibraltar,
Espanya, el Regne Unit, Austràlia i
els Estats Units.

«L’obra és en anglès, però una
de les meves exigències va ser que
tots els actors parlessin també es-
panyol», explica Jordi Milan, que a
més a més va voler que la producció
i els assajos es portessin a terme a
Barcelona.

Tal com va passar a Espanya, on
es va representar durant dos anys,
l’obra està sorprenent per bé el
públic escocès i també la crítica. Ve-
ronica Lee, del vespertí Evening Stan-
dard, reconeixia ahir que inicial-
ment anava despistada però assegu-
rava que «una vegada s’accepta
que res és el que sembla, llavors a
poc a poc tot cobra sentit». I va qua-
lificar el muntatge de «cop mestre»
que s’ha de veure «si estimes el tea-
tre».<

EL PROGRAMA

BARENBOIM, PETER
STEIN I RUSHDIE,
EN CARTELL
ç

El cartell del Festival
d’Edimburg, que es

desenvolupa fins al 4 de se-
tembre, inclou, a més de La
Cubana, moltes altres pro-
postes: des d’obres de teatre
d’Antón Txékhov fins al ballet
El llac dels cignes, de Txaiko-
vski, i l’òpera de Wagner Tris-
tany i Isolda.

Dos coneguts directors
tornen amb produccions
d’òpera. El francès Olivier Py
dirigirà Curlew river, del com-
positor britànic Benjamin Brit-
ten. I, en col.laboració amb
l’Òpera d’Escòcia, Anthony
Neilson dirigirà l ’estrena
britànica de l’òpera de John
Adams La mort de Klinghoffer,
basada en el segrest, el 1985,
del creuer Achille Lauro. Peter
Stein oferirà Ocells negres, de
David Harrower.

En la parcel.la de la dansa,
es podrà disfrutar del Llac
dels cignes, de Txaikovski,
amb producció de Chris-
topher Wheeldon, que unirà el
Ballet de Pennsilvània amb
l’Orquestra Simfònica Txaiko-
vski de Ràdio Moscou. Altres
col.laboracions seran la del
Ballet Nacional Danès amb la
Reial Orquestra Nacional
d’Escòcia, i el Ballet Escocès
amb l’Orquestra Escocesa de
Cambra. L’última setmana, la
Simfònica de Bamberg oferirà
una versió del clàssic Tristany
i Isolda, de Wagner, i Daniel
Barenboim portarà la seva or-
questra West-Eastern Divan.

Anton Txékhov hi serà re-
presentat per la seva clàssica
tragicomèdia La gavina, i hi
haurà ocasió de veure’n l’obra
completa per al teatre de l’ir-
landès John Millington Synge.
En el terreny literari, Salman
Rushdie presentarà el seu
nou llibre, titulat Shalimar el
pallasso.

33 Una divertida coreografia de Nuts Coconuts, muntatge estrenat a Edimburg.
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33 Imatge de l’obra, representada per actors de diversos països.
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