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Chiquito de la Calzada ataca i guanya 

• El còmic va ser el gran triomfador del primer Spanish Bizarro Freak Festival

RAMÓN VENDRELL

Chiquito de la Calzada té recursos. Molts. Fins i tot al Japó va actuar com a integrant d'espectacles
flamencs abans de convertir-se via televisió en el còmic espanyol més popular de la dècada dels 90. Ho
va recordar abans d'actuar diumenge a la matinada en el primer Spanish Bizarro Freak Festival en una
roda de premsa en què artista i periodistes semblava que en ballessin una de lenta. Perquè un i altres
estaven drets i nas contra nas. "Era complicat actuar al Japó. Pels terratrèmols. Estaves cantant
aquí i apareixies allà. Allò es movia més que els preus", va dir.

Així que Chiquito té recursos. Molts. Però no estava preparat per al que va veure quan va sortir a
l'escenari de Les Basses. Per començar, els espectadors estaven drets. Per continuar, era un públic de
lectors de fanzins i compradors de vinils. I per acabar, la concurrència el va rebre com si fos John
Lennon ressuscitat. El local en ple va corejar el seu nom i a les primeres files hi va haver cops de colze
per donar- li la mà. Res a veure amb les gales televisives i els bolos en sales de festes a què està
acostumat.

ACUDITS NORMALETS
Chiquito no va perdre les maneres davant de tant fervor. N'hi va haver prou que digués "¡A l'atac!"
perquè la concurrència es trenqués de riure. I així va passar amb tots i cadascun dels acudits que va
explicar. Acudits, per cert, normalets. Parafrasejant el número dels Rolling Stones The singer not the
song, Chiquito va demostrar que l'important és l'humorista, no l'humor. Aquest home té un do per
explicar acudits, no pas per inventar-ne (encara que sí per inventar paraules mutants). ¿Qui vol
monologuistes i humor intel.ligent existint Chiquito?

La seva actuació va ser el clímax de la segona i última jornada de l'Spanish Bizarro Freak Festival. Què
dic ara, va ser el clímax de l'Spanish Bizarro Freak Festival, que va començar divendres. Ah: un
periodista li va preguntar a Chiquito si és bizarro i freak. "Jo sóc Montecristo", va ser la resposta.

Divendres a la nit era difícil fer un pas per Les Basses sense xocar amb una càmera de tele. A alguns
programes els solucionaran la papereta una bona estona les imatges i sons que van gravar. Per bé que
del Chivi serà difícil trobar-ne res que s'atreveixin a emetre. El pornoautor va estrenar la hilarant cançó
Spanish psycho, prova irrefutable que és un trobador molt competent.

El públic va fer amb Luixy Toledo la bona obra del mes. Perquè es va mostrar afectuós amb un senyor a
qui qualsevol altre públic hauria fet fora llançant-li tomàquets. El grotesc xou del transformista Violeta la
Burra va fer que El Molino fos recordat com el súmmum de la finor.

Després d'aquests dos mals tragos va arribar el torn dels Hermanos Calatrava. Són uns genis. A pesar
d'uns números fluixos. A Manolo se li escapava el riure al veure que n'és d'animal el seu germà Paco i a
aquest se li escapava el riure amb les animalades que feia.

Dissabte, abans de Chiquito, hi va haver una altra actuació de la qual les televisions no en podran
aprofitar res. Va ser la del Gitano de Balaguer. I no en podran aprofitar res perquè el poc que es va
entendre de les cançons van ser noms de drogues. Va destacar en el seu monotemàtic repertori l'himne
Carajillo, canuto y ralla, recepta que el narrador de la cançó (i, potser, el cantant) s'aplica davant
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qualsevol contratemps. Si els assistents haguessin fet el mateix, la nit hauria acabat malament: les
actuacions de Goyo Ramos i El Payo Juan Manuel van ser contratemps. Per dir-ho així.

Chiquito dóna la mà als espectadors, dissabte a les Basses.
Marta Jordi
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