
Amb aquesta història volem explicar la història del COQUE, un nen d'onze anys 
que, a causa d'haver de portar la responsabilitat de cuidar (i protegir-lo de la seva 
família desestructurada) al seu germà petit, no ha desenvolupat les eines 
emocionals necessàries per enfrontar-se al seu creixement i evolució natural. És un 
retrat d'una època en la qual, la majoria dels nens de la nostra generació, no vàrem 
rebre cap acompanyament en la nostra transició de nens a homes i que explicant-la, 
volem que els pares d'aquesta generació no repeteixin els mateixos errors. Però no 
volem culpabilitzar ni jutjar al personatge del pare a la història, al contrari. Entenem 
perfectament els motius que el porten a actuar com actua, i més encara venint a la 
vegada d'un pare esquerp, com és, tot i suavitzat pel pas del temps i l'edat, l'avi del 
COQUE, a qui també coneixerem en la història.  
  
El curt esta escrit i el dirigiran conjuntament el productor Migue Angel Faura (Enemy, 
Escobar) i l’actor Juanma Falcon (Pulseres Vermelles, Hay alguien ahí) tot l’equip tècnic ve 
del món del cine i es profesional, el actors també. Alex Losada, Pau Roca, Aleida Torrent, 
Miquel Gilabert, Alzira Gomez. No es remunerat, però com t’he comentat sortiria un autobus 
amb tothom desde Lleida al matí i a la tarda tornarien (seria una jornada, màxim dues, de 8h) 
el cap de setmana del 12 al 14 d’octubre i les dietes també corren a càrrec de producció. 
  
T’ajunto un llistat del que estem buscant: 
  
Desglose FIGURACIÓN aprox. por secuencia: 
  
Sc. 3    GASOLINERA                                 1 Gasolinero 
Sc. 4    ENTRADA PUEBLO           Quizá 1 o 2 personas caminando (o quizá desierto) 
Sc. 8    CUESTA                                           Quizá 1 o 2 personas caminando (o quizá 
desierto) 
Sc. 9    PANADERÍA                                   1 Clienta 
Sc. 10  CALLE AFUERAS              3 Niños (1 con diálogo) 
Sc. 16  CALLE                                              Quizá 1 o 2 personas caminando (o quizá 
desierto) 
Sc. 28  ENT. PISCINA                                 1 Chica o chico vende entradas 
Sc. 29  PISCINA                                           Mínimo 20-25 personas entre niños y adultos 
+ Chico Kiosco (diálogo)  
  
Resumint 25 nenes i nenes, look mediterrani d’aquí perquè a principis del 90 que es quan 
pasa tota la història no hi havia tanta imigració i menys als pobles.  Només que vinguin 
acompanyats per 1 familiar (avi, mare, pare, avia) ja estaria. 
  
Dades de contacte aquest email casting@somosacme.es 
Per qualsevol dubte el meu telefon es 622300279 
	


