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El Kabaret del Raval

Mar Jiménez

D es de fa tres anys, cada primer divendres de mes al Raval hi ha kabaret. Al local de l'A.L.A.,
l'Associació Lliure Antiprohibicionista (o, cosa que és el mateix, una associació a favor de la legalització
de les drogues), Joan Casellas, Àngel Pastor, Xavier Sabater i Pere Souza hi cuinen els ingredients per
oferir al públic fidel que no falla a la cita un bon plat del que ells anomenen Kabaret Obert. No espereu
sentir música alemanya d'entreguerres cantada per una espectacular imitadora de Marlene Dietrich
sobre la tarima. No és això el que hi trobareu. El Kabaret d'en Casellas i companyia és un lloc per a la
improvisació i per a l'art que cadascun porta a dins. A l'A.L.A. qualsevol pot mostrar la seva proposta
artística.

El concepte és ben simple, però no per això de resultats menys sorprenents: "Artistes d'acció i
performance volíem un lloc en què tothom pogués expressar-se com volgués, un punt de trobada
relaxat, en mans de la improvisació, en contrast amb altres trobades d'acció o polipoesia més
preparades. De fet cada divendres que fem el kabaret, ens reunim cinc minuts abans de començar amb
la gent que vol mostrar la seva proposta i organitzem l'ordre de la sessió", explica Casellas, un artista
d'acció amb un historial en aquest món tan llarg com la seva cabellera grisa i llisa. Un home que té les
idees clares, que amb el seu art amaga sovint un clar missatge polític, crític amb la societat tal com està
establerta, i que no va dubtar a enviar una carta pública a Antoni Tàpies perquè no acceptés l'oferiment
de fer un mural del Guernica per al Fòrum.

La conversa amb els membres del Kabaret és ben curiosa. La cita és abans de l'última sessió de l'any, a
una pizzeria a la cantonada del carrer de la Cera amb Salvadors, al costat de l'A.L.A. Ells ja han acabat
de sopar i podríem dir que van per feina, el Kabaret està a punt de començar, encara no han pres els
cafès i a sobre tenen com a invitada circumstancial la cronista, que no para de fer preguntes. Casellas
és el que s'esplaia més en la conversa. Els altres, a causa de la distància i de l'eixordador soroll del
local, hi intervenen esporàdicament. Casellas explica d'on bé el terme de Kabaret: "El nom està inspirat
en el Cabaret Voltaire que van crear els dadaistes, és una referència a l'art d'acció, la performance i la
polipoesia. De fet els dadaistes són els que van impulsar la poesia fonètica...". Però en plena explicació,
Sabater, fins aleshores aliè a la conversa, intervé enèrgicament, i podriem dir que, d'una forma ben
heterodoxa, fa la carta de presentació de tot el grup: "Deixem els dadaistes tranquils! Amb Teòclit ja es
feien aquestes coses. I ara som al segle XXI. Centrem-nos a explicar què fa cadascun de nosaltres.
L'Àngel Pastor és fundador de l'E-bent, un festival de performance. En Casellas és un dels primers que
fan poesia d'acció i polipoesia a Catalunya, com jo mateix. I en Pere Souza és el millor poeta oral i
gutural de Catalunya i Espanya. En definitiva, som agitadors culturals!".

Ara que ja els tenim ben identificats i amb les credencials ben clares gràcies a en Sabater, anem a
l'A.L.A. a acabar de descobrir ben bé què s'amaga en aquest Kabaret. D'entrada es pot dir que el local
és sorprenent. Les parets pintades amb bolets i vegetació. Sembla que estiguem en el món dels
barrufets! Un món envaït per una olor ben dolça i familiar, adient per a un local antiprohibicionista. I al
fons de la sala, l'escenari. Els protagonistes de la nit es reuneixen un moment per decidir com anirà tot i
comença la sessió. Poesia recitada amb sons guturals, pintura a la paret, i tota mena d'accions
imaginables o inimaginables. Alguns dels assistents, una mica desprevinguts, queden astorats. Altres,
encantats. Cap indiferent amb un Kabaret ben atípic on brillen amb llum pròpia la improvisació i el
laisser-faire.
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