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Al final, tots contents. Els realit-
zadors i productors mitjans i pe-
tits, les directores, els guionistes, 
els distribuïdors independents i, 
per descomptat, el Ministeri de 
Cultura, que després d’uns sis 
mesos de negociació amb els sec-
tors afectats va donar llum ver-
da ahir a l’ordre ministerial que 
desenvolupa les subvencions al 
cine espanyol. El text serà enviat 
a Brussel·les per sol·licitar formal-
ment l’aprovació del règim d’aju-
des públiques.
 L’ordre ministerial només 
afecta les ajudes que concedeixi 
l’ICAA, que dirigeix Ignasi Guar-
dans, de manera que en queden 
excloses les ajudes conjuntes 
amb les comunitats autònomes.
 En el text aprovat ahir es lli-
men les asprors sorgides entre la 
gran majoria de la indústria ci-
nematogràfica espanyola i el mi-
nisteri. Les ajudes a guió es con-
ceben com el primer esglaó en el 

INDÚSTRIA 3 NORMATIVA

Les noves 
ajudes al cine 
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sistema de subvencions, encara 
que segueix sense ser indispensa-
ble que el guió es transformi en 
 pel·lícula.
 En general, les ajudes previs-
tes tenen un límit màxim que 
es pot aconseguir mitjançant el 
50% del pressupost del film o el 
75% de la inversió del produc-
tor. La subvenció a un projecte 
tindrà com a límit la quantitat 
d’un milió d’euros, suficient per 
obrir la porta a projectes de «mol-
ta envergadura», encara que la 
majoria dels films quedaran per 
 sota.
 Es preveu també una ajuda 
a l’amortització que es calcula 
multiplicant el 15% del nombre 
total d’espectadors, a partir dels 
35.000, pel preu mitjà de l’entra-
da. Es computaran els especta-
dors de sales, festivals, les descàr-
regues legals i la venda i lloguer 
de DVD.
 Els projectes que comptin 
amb una dona com a directora o 
 guionista tindran preferència, a 
causa de la llei d’igualtat. H

La subvenció a         
un projecte és d’un 
milió d’euros i es 
prima les cineastes
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Marabús al Paral·lel
L’espectacle ‘Taboo’, que s’exhibeix a la Sala Apolo una vegada al mes, aposta per rescatar 
el concepte de vetllada de varietats amb quadros de ‘striptease’, humor i números circenses

La llum vermella i la resplendor de 
les espelmes disposades sobre les 
taules confereixen al local una at-
mosfera clandestina. Tot és veritat 
i mentida, com en un cabaret d’en-
treguerres. Sobre l’escenari, una ba-
llarina d’estètica pin-up es mou sug-
gerent al compàs de la música men-
tre es va desposseint de la roba fins 
a quedar-se en mugroneres i tanga 
de lluentons. L’espectacle Taboo, que 
s’exhibeix amb periodicitat mensu-
al a la Sala Apolo (Nou de la Ram-
bla, 113), pretén rescatar i dignifi-
car la vella fórmula de les varietats, 
que viuen un moment dolç en ciu-
tats com Londres, Berlín i Nova York 
amb l’etiqueta de burlesque.
  El xou combina els ingredients 
clàssics del gènere: música (swing 
i rhythm’n blues), a 
càrrec del saxofonis-
ta Dani Nel·lo i el seu 
grup, Mambo Jam-
bo; cançons en la veu 
de Myriam Swanson; 
números circenses o 
màgia; tocs humorís-
tics de l’actriu Itziar 
Castro, que exerceix 
de mestra de ceri-
mònies com a Madame Taboo; i qua-
dros de striptease (la catalana Evita 
Mansfield és una de les vedets fixes 
del repartiment). Juanjo Barrantes, 
director artístic de Taboo, conside-
ra que a Barcelona li faltava recupe-
rar glamur i el concepte de vetllada 
de varietats. «La ciutat, que tenia al 
Paral·lel un planter molt pròdig en 
artistes, no compta amb una oferta 
consolidada de burlesque», assegura 
Barrantes.

Nu artístic

Es dóna la paradoxa que els produc-
tors han de contractar a l’estranger 
la majoria dels números eròtics per-
què aquí, a casa, escassegen les per-
formers que cultivin el nu artístic (en 
l’última edició de Taboo, el 8 d’octu-
bre passat, les estrelles convidades 
van ser les britàniques Miss Polly 
Rae i les seves Hurly Burly Girlys). 
«La irrupció de la pornografia, a fi-
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nals dels anys 70, es va carregar l’en-
cant del burlesque, un tipus d’espec-
tacle que aposta per tornar a la se-
ducció, a la màgia del suggeriment», 
explica Dani Nel·lo, director musi-
cal del xou.

Teatre per a obrers

El gènere va néixer a mitjans del se-
gle XIX com una forma de teatre de 
baix pressupost per a la classe obre-
ra que tenia com a principal objec-
tiu mofar-se –d’aquí el terme burles-
que– dels costums de l’aristocràcia 
victoriana. Amb el pas del temps, els 
teatres de la Gran Bretanya i els Es-
tats Units van incloure nueses feme-
nines en les representacions amb 
l’objectiu d’atraure una audiència 
que començava a disminuir. Des-
prés d’un declivi d’un parell de dèca-
des –els anys de la carn explícita i la 
picantor–, l’espectacle va despertar 
de la seva letargia als anys 90 de la 

mà d’artistes que 
es van fer cèlebres 
com Dita Von Te-
ese, l’ex del sinis-
tre cantant Mari-
lyn Manson. Certa 
crítica considera 
que, en el seu revi-
val, el burlesque ha 
emergit subver-
siu, fins i tot es di-

ria que amb un cert halo feminista: 
els xous solen incorporar l’striptea-
se masculí –elegant, no en pla comi-
at de solteres–, mentre que l’elenc 
de ballarines admet tota mena de 
 talles i edats.
 Part de l’encant de Taboo radica en 
el seu aire decadent, potser una mica 
amateur, i en el tipus d’espectadors. 
Encara que es tracta d’un públic va-
riat, abunden els grups d’uns 30 
anys, alguns dels quals assisteixen 
a l’espectacle vestits amb l’estètica  
dels anys 40 i 50: elles amb faldilles 
de vol, mocador al coll i pantalons 
 Capri; ells, amb sabates bicolor i bri-
llantina. Entre les taules i els gru-
pets de gent, dues cigarreres a l’anti-
ga ofereixen al públic llaminadures 
dolces i salades en safates penjades 
al coll.
 Les pròximes funcions de Taboo 
estan programades per al 12 de no-
vembre i el 20 de desembre (infor-
mació a www.sala apolo.com).  H

Part de l’encant 
del xou radica 
en el tipus de públic 
i en la seva estètica 
anys 40 i 50
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33 Un moment de l’espectacle ‘Taboo’, de la Sala Apolo.


