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D
esprés de dos anys
de gran èxit a Ma-
drid, on ha aconse-
guit superar els

250.000 espectadors, el caba-
ret The hole arriba per fi a Bar-
celona. I ho fa transformant ra-
dicalment el teatre Coliseum,
que, després d’eliminar les bu-
taques de la platea i substituir-
les per cadires i petites tauletes
rodones amb lamparetes i uns
aparells per cridar els cam-
brers, està veritablement ra-
diant. Amb una cuidada elimi-
nació per donar a l’espai am-
bient de club nocturn, el teatre
sembla ara més ample i fins i
tot més alt. I sens dubte més
elegant, transportant l’especta-
dor a d’altres èpoques i llocs. Ai-
xò sí, The hole ha arribat final-
ment aBarcelona ambuna ines-
perada polèmica: el seu cartell
principal, que mostra a l’actriu
de burlesque Vinila von Bis-
marck artísticament seminua,
ha estat vetat primer pels Ferro-
carrils de la Generalitat i des-
prés pels autobusos de Barcelo-
na per, suposadament, atemp-
tar contra la dignitat de la do-
na. Un fet que, va explicar el
productor de l’espectacle, Iña-
ki Fernández, no els havia
succeït fins ara en cap de les
ciutats per les quals han passat.
A més, va assegurar, el cartell
no ataca ningú: simplement, va
dir, transmet l’ambient “unami-
ca canalla” i el carisma de l’es-
pectacle, un espectacle que

“convida els espectadors a te-
nir una experiència”.
Una obra que vol ser tota

una festa i que barreja cabaret,
teatre, burlesque, circ –inclosa
una Marilyn que pesa 120 qui-
los i fa un número aeri–, músi-
ca i humor: lamestra de cerimò-
nies a Barcelona serà La Terre-
moto de Alcorcón, que ja va
ser-ho per un temps a Madrid,
on també van exercir aquest pa-
per EduardoCasanova, Edu So-
to, Alex O’Dogherty o Paco
León, que va ser justament un
dels creadors de la idea escèni-
ca juntament amb la compa-

nyia Yllana i la promotora Lets-
go. La Terremoto –que, recor-
da amb un somriure, ja va tan-
car l’Arnau, va reobrir El Moli-
no i ara ha transformat el Coli-
seum– convidarà a la seva festa
els seus amics –17 artistes de to-
tamena dedisciplines–per des-
velar-los de qui s’ha enamorat.
“És una oda a passar-ho bé, a
gaudir el moment”, diu el seu
productor, que afegeix que fins
i tot hi ha un moment final en
què The hole s’atura “a parlar
de la vida, d’allò que som”. Pe-
rò, això sí: sempre amb erotis-
me i humor.c
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d’haver de repetir el que havia
passat davant metges, policies i
advocats. Segons ella, la mirada
sobre el tema ha canviat amb els
anys: “Avui la cultura ha canviat i
tothom considera a Roman el
monstre”, va explicar en una en-
trevista a The Guardian, “però
aleshores els monstres érem la
meva mare i jo. Va ser terrible i
gratuït, però també esperable”,
va assenyalar, recordant que les
van descriure com a mentideres i
caçafortunes, i GoreVidal la va tit-
llar de prostituta. El cert és que
els seus anys d’adolescència van

ser turbulents, i van sovintejar-hi
les drogues, els nòvios ocasionals
i les festes. Aquella etapa va con-
cloure abruptament als 18 anys,
quan va ser mare per primera ve-
gada i va haver de trobar una ma-
nera de guanyar-se la vida: “Crec
que vaig fer tot això per oblidar-
me del que havia passat”, va teo-
ritzar Samantha al cronista del di-
ari anglès.
Al llibre, i també en les seves

trobades amb la premsa, Geimer
insisteix que es tanqui el cas i es

permeti a Polanski tornar als Es-
tats Units: “Ja han passat molts
anys, i és el que correspon. Seria
el més just”, diu. Malgrat que el
1988 va iniciar una demanda civil
contra el cineasta, arribant a una
reparació extrajudicial per una xi-
fra que, s’especula, va ser de mig
milió de dòlars (uns 370.000 eu-
ros), els últims anys hamantingut
amb ell un contacte gairebé cordi-
al. El 2009, després de veure el
documental Roman Polanski: es
busca, que deixa ben clar que el
cas va ser manipulat pel jutge, el
cineasta li va enviar un e-mail
que deia: “Vull que sàpigues com
lamento haver afectat la teva vida
d’aquesta manera”. Si bé addueix
que no li va respondre, Geimer ac-
cepta amb evasives que el contac-
te entre els dos ha continuat: “Al
llarg dels anys els nostres advo-
cats s’han comunicat. No som
amics, però mantenim un cert
contacte a través de l’e-mail, en el
qual només toquem temes per-
sonals, res del que valgui la pena
parlar”, va admetre al diari
anglès.c
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Abdulaeva Dilorom, Dilya, la Marilyn aèria de The hole

Al centre, La Terremoto de Alcorcón, mestra de cerimònies de The hole, amb part de l’elenc

trata coma vehements i desorien-
tats mascles que cauen per acci-
dent en l’únic matriarcat històric
del sud d’Europa, el basc, qüestió
que duplica la seva importància
atesos els escassos quilòmetres
que separen elKursaal de la cone-
guda vall de les bruixes. Allà és
on ha volgut l’expresident de
l’Acadèmia ambientar aquesta
guerra de sexes que pot ser quali-
ficada de feminazi, de masclista i
de qualsevol de les altres etique-
tes pejoratives i antitètiques que
amb tanta fruïció s’apliquen
quan es fan humorades amb les
picors. Autògrafs a dojo imoltíssi-
ma expectació confirmaven les
sagaces sospites de De la Iglesia,
que d’aquí pocs dies passarà la
prova de la taquilla.c
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