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L’entrevista

‘The hole’ és una paraula amb mol-
tes variacions en anglès. Aquest
forat, si es parla en clau eròtica és
més explícita?
El nostre espectacle remet a la fos-
cor, a l’encant pel desconegut, a vo-
ler saber què passa dins d’un forat.
Volem que la gent entri a la nostra
cova i s’oblidi dels problemes del
dia a dia. És un espectacle sense
pretensions tot i que garanteix
emoció i picardia sempre pensant
que el públic s’ho passi bé. El lema
per Barcelona és “caus al forat per
sortir del forat”.

Què hi fa una rata al cartell?
Forma part de la trama. Jo explico
al públic que estic enamorat del
Cristóbal. Que resulta ser una rata.
Jo convido la gent (al públic) a una
festa per celebrar que ens estimem.
Surto amb la rata, que és d’un pam
amb un altre pam de cua, a l’esce-
nari.

Ecs, no?
A Madrid tenia una rata molt acos-
tumada a l’espectacle i era molt dò-
cil. Me la van canviar a Màlaga i em
va sortir molt rebel. Em va mosse-
gar en una orella i en un dit.

El TNC, amb el seu posat ben clàs-
sic, arrencarà temporada amb un
espectacle de revista ‘Taxi... al
TNC!’ Li sembla oportú?
A mi sempre em sembla bé que es
facin espectacles de revista, sigui
on sigui. Barcelona és una ciutat
que històricament ha viscut molt el
món de la revista. Està molt bé que
amb diners públics, amb els de tots,
també es pugui fer una remirada a
la revista. Sempre s’ha considerat
la ciutat més moderna, més avan-
çada, fins ara.

Aquell món canalla dels anys trenta i
també dels anys vuitanta està molt

“Una rata em va mossegar
l’orella i un dit en una funció”

domesticat en aquest segle XXI.
Des fa uns anys, que sembla que no
es pugui fer res; tot està vetat. I jo
dic ‘Visca la revista!’ Jo em conside-
ro molt de Madrid, però quan vaig
venir a Barcelona vaig trobar una
ciutat amb ganes de sortir al car-
rer. Ara, en canvi, em trobo que la
gent al carrer és a Madrid i els bar-
celonins han tornat portes endins.
Barcelona es pot convertir en una
ciutat avorrida com la Brussel·les

que vaig conèixer d’Erasmus fa
anys, potser ara ha canviat. A Bar-
celona, com aquell qui diu, és im-
possible fer res. O tens una llei d’ho-
raris o qualsevol altra normativa. Jo
vull decidir si em deixo bigoti, si em
depilo, decidir com em vesteixo...
Vivim un moment absurd. L’espec-
tacle té una arrel molt madrilenya,
perquè fa dos anys que està en car-
tell. Ara ve a Barcelona i tenim ga-
nes de fer-lo d’aquí, jugant amb les
claus socials i polítiques d’ara.

L’esperit de revolta juga a favor de
la revista? l’IVA és un element dis-
torsionador...
Amb l’IVA hem de seguir batallant.
Vull pensar que d’aquí a un temps
ens en riurem,d’incrèduls. ‘Te’n re-
cordes quan...’, direm. Ara cal que la
queixa continuï. Perquè sovint ens
cansem i aparquem la denúncia.
Avui traslladar una companyia com
nosaltres o com La Cubana, que és a
Madrid, implica un gran risc.

Vaja, que hi cap una Via Catalana...
I tant que sí... és un gran filó,
aquest, afortunadament o desafor-
tunadament segons qui ho senti o
què es digui. Volem introduir el que
diu Artur Mas a l’espectacle...

EI el seu estimat Molino, se’n pot
ressentir del The hole?
Jo crec que no traiem públic a El
Molino. Potser algú que ja va anar a
veure algun espectacle seu, ara vin-
gui a veure el nostre. Tot suma,
aporta. També hi haurà un públic
nou, que l’aconseguirem treure de
la tele, per venir a veure’ns, que
potser més endavant vol repetir re-
vista i se’n va al Paral·lel. 

Parlant de Paral·lel. Els de ‘Crazy
horse’ de París van passar amb
més pena que glòria...
Tampoc els va anar gaire bé per Ma-
drid, em sembla. No he vist el que
porten de gira però no em puc creu-
re que sigui el mateix que es fa en
aquell tan emblemàtic de París, ple
de detalls amb glamur. En aquest
sentit, el Coliseum també juga a fa-
vor de The hole per la seva estètica,
té la màgia de l’antiguitat i uns rètols
lluminosos a la Gran Via. ■

❝

El món de la
revista té més
risc del que
sembla. La
presentadora
de ‘The hole’,
que s’estrena
demà a
Barcelona,
Pepa Charro,
la Terremoto
de Alcorcón,
assegura que
va rebre
mossegades
d’una rata en
plena
actuació.
L’artista, que
va ser un dels
caps de cartell
del nou
Molino, té por
que Barcelona
no es
converteixi en
una avorrida
Brussel·les
amb normes
que no
permeten fer
res. Celebra
que la gent,
per fi, critiqui.

JUANMA RAMOS

Barcelona es pot
convertir en una ciutat
avorrida com la
Brussel·les que vaig
conèixer d’Erasmus
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