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Amb plomes esbojarrades
L’espectacle ‘Les nits boges’, que es representa a la carpa del cicle ‘Rambleros’, ret 
homenatge a l’ambient cabareter del tardofranquisme amb alguns artistes de l’època

vors un noiet anomenat Miguel que 
semblava, sense ser-ho, un gitano 
lorquià que brodava la copla. Enca-
ra que la titllin de friqui –la vida, ai, 
dóna massa voltes–, Carmen/Miguel 
de Mairena va trepitjar la Model al-
menys una desena de vegades. 

Madame Arthur

Completa el cartell de Les nits boges 
Víctor Guerrero amb un homenatge 
més que acceptable a Madame Art-
hur, La Tula, un tros d’home de nas 
prominent. Modesto Mangas, que 
així es deia l’artista, havia nascut a 
Villavieja de Yeltes (Salamanca) i va 
arribar a ser un referent en l’art del 
transformisme i els lluentons. Va 
morir el 30 de novembre de1999 i, 
durant els últims anys, quan vivia 
en la precarietat dels vells còmics, el 
gestor cultural Joan Estrada, l’alma 
mater del cicle Rambleros, el va ajudar 
a tirar endavant.
 Paco Rabal es va quedar amb les 
ganes d’encarnar al cine Madame 
Arthur, «un maricon, un cantant 
amb veu de camioner que vaig co-
nèixer a Barcelona». Van sortir de 
festa una nit –Pierrot recull l’anèc-
dota a les seves memòries– i l’in-
tèrpret es va quedar a dormir a ca-
sa de Madame Arthur. Quan Asun-
ción Balaguer, la dona de Rabal, el va 
anar a buscar l’endemà, l’amfitrió 
li va deixar anar: «No et preocupis, 
que no me l’he tirat». Un personat-
ge irrepetible, com les nits d’aquella 
Barcelona. H

Hi va haver un temps en què ron-
dar pels carrers equivalia a un pas-
saport directe a la presó per vago y 
maleante. Hi va haver una època, els 
anys del tardofranquisme, en què la 
ploma i la pestanya postissa encara 
eren subversives. Aleshores, el mo-
viment homosexual tot just comen-
çava a aixecar tímidament el cap en-
tre la Rambla, el Xino i el Paral·lel, 
un triangle que acollia la majoria 
d’antres on actuaven gais, transfor-
mistes i transsexuals. Ja no en que-
da cap, d’aquells locals gamberros: 
Copacabana, on avui hi ha el Mu-
seu de Cera; Barcelona de Noche, al 
carrer de les Tàpies; Gambrinus, al 
de la Guàrdia; Whisky Twist; Patio 
Andaluz… L’espectacle Les nits boges, 
dins del cicle Rambleros, vol retre ho-
menatge a l’efervescència cabarete-
ra de l’època. Els dilluns 15 i 22 de 
març, a la carpa de la Rambla,  cap a 

les nou del vespre.
 Pierrot, un dels artistes del xou, 
parla al seu llibre de memòries dels 
problemes d’aquell temps amb la 
censura. Era impensable que els 
transformistes portessin faldilles, i 
un timbre instal·lat a la porta dels ca-
merinos avisava la troupe que havia 
arribat la policia. L’ambient a la car-
pa portàtil –velluts, llums vermells, 
miralls– està ben aconseguit i Joan 
Gimeno, com a mestre de cerimòni-
es, condueix amb mestria una fun-
ció ben ajustada.
 Pot ser que el muntatge Ramble-
ros s’alimenti de la nostàlgia, un 
sentiment que no resulta nociu si 
s’acompanya amb sentit de l’humor. 
Merche Mar, l’última vedet del Moli-
no, carrega amb ironia quan es diri-
geix al públic dient-li: «Jo, com els to-
reros: em porten a la plaça, torejo, i 
torno al congelador». La melancolia 
resulta inofensiva; una altra cosa és 
que el passat serveixi per camuflar 
les mancances del present.  
 També participen en l’espectacle 
Christine, l’estrella del Barcelona 
de Noche, i Carmen de Mairena, lla-
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33 Un moment de l’espectacle ‘Les nits boges’, del cicle ‘Rambleros’.
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