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ARTS ESCÈNIQUES // PRESENTACIÓ

Cabaret al Fòrum 

Artistes de la provocació animaran les nits lúdiques del recinte de la cultura

CRISTINA SAVALL / BARCELONA
Papallones que voletegen davant la llum d'un escenari. El Fòrum de les Cultures convoca, del 8 de maig
al 24 de setembre, les reines de la nit. Dones gitanes, brasileres, angleses, mexicanes, alemanyes,
argentines, espanyoles, nord-americanes, alemanyes i canadenques portaran a Barcelona esclats de
lluentons, insinuacions envoltades de cortines de fum i veus de vellut. Amb elles comença l'espectacle.
Arriba el cabaret i tot el que comporta de bogeria, seducció, provocació i riallades.
Cabaret Nit tindrà, des del primer dia, un espai en exclusiva: una carpa art noveau de fusta i miralls amb
capacitat per a 560 persones. Amb taules i bar inclosos. Les representacions disposaran de dues
funcions diàries, que s'ampliaran a tres els caps de setmana. L'espectacle, de lliure accés amb l'entrada
del Fòrum, condensarà tres actuacions en una hora. Cada dia, una proposta diferent, encara que per
accedir-hi unes quantes hores abans s'haurà de reservar la localitat.
Tamzin Townsend, directora artística del Cabaret Nit, concreta que la intenció d'aquest espectacle és
transgredir, divertir i sorprendre. "Volem oferir un espectacle diferenciat. No tres números cada
dia". Per a això, el cabaret compta amb la banda Kalévala, una orquestra "rockera, gamberra i
fantàstica", impulsada per Jordi Borrell, un dels fundadors del Circ Perillós. El xou també disposa de
presentadors amb gran experiència a l'hora d'improvisar. Quimet Pla, Alfonso Vilallonga, Ángel
Pavlovsky i Ernesto Collado s'alternaran en aquesta missió de trencar el gel.
Pere Pinyol, responsable dels espectacles del recinte del Fòrum, considera que el cabaret és l'espai de
la bogeria. Per a ell, es tracta d'un univers femení. "És provocació i sexualitat i qui tradicionalment
ha jugat aquest paper és la dona. A més a més, molts dels homes que actuen en un cabaret es
travestitzen", argumenta Pinyol. Tamzin Townsend afegeix que l'espectacle que han compost, al no
allargar-se més de 20 minuts per actuació i al no mantenir-se més de 35 dies cada artista, és un bufet
exquisit i variat de platets. "Una col.lecció de bèsties, en el bon sentit de la paraula", ironitza.

LA REINA DEL NOPAL
Astrid Hadad, la dona camaleònica, és tota una institució a Mèxic per les seves crítiques polítiques, en
especial les dirigides a George Bush. La reina del Nopal inaugurarà Cabaret Nit, on actuarà del 8 de
maig fins al 13 de juny, amb el seu peculiar repertori de rumbes, boleros i ranxeres. L'artista, que
s'autodefineix com la cabaretera il.lustrada, en si mateixa, és tot un espectacle amb els seus estrafolaris
vestits i adorns. La seva entrega i connexió amb el públic no coneix límits. D'exòtica barreja per les
seves arrels maies i libaneses, Hadad no deixa mai indiferent.
Esma Redzepova, artista de Skopje (Macedònia), és una autèntica diva als Balcans. Tan exuberant com
la seva música, ella animarà el cabaret del 14 de juny al 18 de juliol. És coneguda com la reina de les
gitanes, el mateix sobrenom que recau en Vera Bila, amb una música que també està fermament
arrelada a la seva tradició gitana. Originària de Bohèmia, al cor d'Europa de l'Est, Vera, que iniciarà les
seves actuacions el 23 d'agost, canta des que ella recorda, amb el seu pare, un violinista d'una banda
de cimbalers. Esperit i tradició s'uneixen en aquestes dues dones, que tenen unes veus que expressen
les preocupacions i celebracions de la vida errant.
El cartell compta amb artistes de renom internacional. Del Quebec provenen Fabiola Toupin i Merceces
Chénard; de l'Argentina, Cecilia Rossetto i Haydée Alba; del Brasil, Elisa Lucinda; dels Estats Units,
Leslie Bee --la Marilyn Monroe negra-- i Laura Herts; d'Alemanya, Hilde Kappes i Cora Frost, i de Cuba,
l'exotisme de La Cumbá.
Els homes tenen un paper discret, però no per això menys impactant. Albert Pla, Diego Cortés i Antonio
Canales seran per tres dies els amos del cabaret amb números pensats per a l'ocasió. Tampoc hi
faltaran el cèlebre Jango Edwards, Sergi Buka, Elliot, Juan Pablo Geretto, Caray Carape, Jordi Bertran i
Emilio Solla. Tot un espectacle
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Esma Redzepova, reina gitana de Macedònia. Foto: FÒRUM
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