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La freda calidesa del Crazy Horse
teven Spielberg va dir que era “mà-
gic”, Woody Allen va filmar a l’inte-
rior What’s new, Pussy Cat? i celebri-

ties explosives com Carmen Electra i Dita
von Teese han volgut participar en alguns
dels seus espectacles. Ja fa 60 anys que Alain
Bernardin va fundar el Crazy Horse a París,
però el cabaret conserva “tota la frescor i
sensualitat” que sempre l’ha caracteritzat.

Ho diu Jean Paul Gaultier, un enamorat
de l’estètica de les noies boges, que cuiden el
vestuari en escena tant com la coreografia.
Paco Rabanne, Karl Lagerfeld i Roberto Ca-
valli són alguns dels noms que han acceptat
el repte de vestir la nuesa del cabaret de re-

S ferència de la capital francesa. Allà tot és so-
fisticat i elegant. Res pot resultar vulgar o
estrident en el món del Crazy Horse, que
ara ha recalat al Paral·lel barceloní amb el
seu espectacle Forever Crazy, un homenatge
al creador, Bernardin.

Les 10 belleses que hi actuen escenifi-
quen quadres eròtics exhibint gran precisió
tècnica i artística. Els jocs de llums i làser les
ajuden a delectar l’audiència (asseguda en
taules parisenques amb una copa de cava a
la mà) en números col·lectius o individuals
de gran modernitat visual, però sempre un
punt distants. Són deesses del glamur en el
seu tron, que tant agraden a homes com a

FOREVER CRAZY
Lloc: Arteria Paral·lel
Dates: Fins al 4 de novembre

oni Gomila s’expressa aquests dies
amb el seu mallorquí tancat. Narra
una experiència quasi tel·lúrica: la

matança del porc com s’ha fet durant gene-
racions a les cases dels mallorquins. Sembla
que sigui indispensable el glossari que s’ad-
junta amb el programa per l’espectador ur-
banita i xava (dos mots vintage que Vicenç
Pagès Jordà  reivindicava aquest estiu a la
contraportada del diari). Acorar és un es-
pectacle que fa estada a La Seca, gràcies al
Projecte Alcover. La imatge de les tietes re-
menant l’olla per fer botifarrons, de les con-
verses de la premsa rosa mentre netegen bu-

T
El Projecte Alcover promou
la coneixença de les
produccions del Principat, el
País Valencià i les Illes
Balears als altres territoris
de parla catalana. Són
retrats paral·lels que
defineixen una cultura
comuna

PROJECTEALCOVERJORDI BORDES

Furgar fins a dins del cor
dells, de les discussions polítiques i alhora
profilàctiques pel bé de la unitat familiar
dels homes, són universals. Sense tanta sang,
ni fortor, amb un vestit ben diferent i una
taula parada més elegant, es repeteixen con-
verses d’aquest registre als dinars de Nadal.
Gomila ha creat un espectacle en què ell sol
fa tots els papers de l’auca. Sense pretendre-
ho il·lustra el comportament d’una tribu
que, si potser és llunyana en la distància, no
ho és en l’actitud. L’obra, a més, ajuda a en-
tendre com el creixement del PP més reac-
cionari s’ha fet d’esquenes a un poble que no
se n’ha volgut preocupar, absort amb les se-

RAFAEL DURAN
Toni Gomila va
comptar amb la
mirada externa de
Rafael Duran per dur
el seu projecte a
escena. L’autor i actor
aclareix que era
necessari fer-ho amb
algú que fos
coneixedor de teatre
que hagués viscut
imatges semblants a
la que es contaven.

De terra. La interpretació de Toni Gomila il·lustra gràficament els passatges de la matança del porc a casa FRANCESC MESSEGUER


