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JUSTO BARRANCO
Barcelona

P
otser la vida no és
exactament un ca-
baret, com cantava
LizaMinnelli, però
Barcelona comen-
ça de nou a sem-

blar-ho. El món del cabaret torna
a brillar, almenys de moment, a
la capital catalana. Si la recupera-
ció d’El Molino per Elvira Váz-
quez va donar el tret de sortida a
aquesta recuperació, en aquests
moments les propostes en carte-
llera són realment per a tots els
gustos. El renovat teatre Princi-
pal ha obert les portes amb Lío
Ibiza, creada pel tricicler Joan
Gràcia, i a finals de gener tindrà
un altre espectacle de sopar-caba-
ret creat per Toni Albà i CocoCo-
mín que es titularà Lido Doré o
Doré Barcelona. A l’Astoria ha

aterrat un altre sopar-espectacle,
Circus Cabaret. Al Coliseum con-
tinua l’humor canalla de The ho-
le, presentat per la Terremoto de
Alcorcón. A El Molino es repre-
sentaLife is a cabaret. I fins i tot a
la petita Sala Fènix es por trobar
el Cabaret Victoria, basat en re-
lats fantàstics del XIX i que ha
anat molt bé i prorroga fins a fi-
nals de febrer.
Per si faltava alguna cosa, el

mateix Teatre Nacional de Cata-
lunya, dirigit per Xavier Albertí,
un gran defensor dels gèneres po-
pulars que van triomfar al Pa-
ral·lel abans de la Guerra Civil, va
obrir el curs amb Taxi... al TNC!,
un espectacle que recuperava
aquella època d’esplendor creati-
va a Barcelona. No és gens es-
trany que Albertí digui respecte a
l’actual eclosió del gènere a la ciu-
tat que se sent “feliç que sigui
així”. “Fa anys que dic que el tea-

tre vinculat al gènere del cabaret
pot ser important”, recorda, i l’ha
treballat en obres com Crónica
sentimental de España,DeMano-
lo a Escobar o les reescriptures
que fet amb Lluïsa Cunillé en es-
pectacles com La corte del Fa-
raón, “revindicant el gènere com
molt actiu ideològicament enca-
ra, capaç de transformar, de
crear nous discursos”.
Però a més de la potència que

creu que encara guarden aquests
gèneres populars, Albertí veu
més raons per al petit boom ac-
tual. Per començar, recorda, els
moments d’explosió màxima
d’aquest gènere han estat les
grans crisis, i ara vivim una crisi
identitària, política i econòmica.
“Però a més hi ha una generació
de gentmolt preparada aBarcelo-
na per treballar en aquest camp.
I, en tercer lloc, no hi ha diners
per a grans produccions i, en can-

vi, sumant números, es poden
realitzar creacions potents”. Al-
bertí, que recorda espectacles
comOjos verdes, de la companyia
catalana La Barni, un homenatge
a Miguel de Molina i la copla,
“torna ara per tercera o quarta ve-
gada a La Seca”, diu que el TNC
insistirà en el gènere i que el fa
“feliç tornar-li la celebritat que
ha tingut a Barcelona, que ha es-
tat una de les capitals mundials
del music hall, de les varietats”.
Un nom que prefereix al de caba-
ret, que recorda que era més el
local on tenien lloc i que si s’ha
popularitzat ha estat per la pel·lí-
cula de Bob Fosse. Unes varietats
que sumen elements de tota me-
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Faig tocar El cant dels ocells als
meus alumnes i fan cara de no
entendre res. És culpa vostra per
fer sonar nadales als enterraments.

Cuando Rajoy dice que hay que
luchar por el Estado de bienestar,
¿al bienestar de quién se refiere?

Estoy escribiendo e investigando. Y
tengo el corazón roto por los
desaparecidos y las desaparecidas
de México... Roto.
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Ens inventem 3 segles?

#tuitsdecultura Andrea Jofre Violinista
@drudibuixa

María Botto Actriu

na i que, adverteix, “donen alguns
dels espectacles més imaginatius
que hem vist mai en la història de
les arts escèniques”.
Itxaso Barrios, de la productora

Letsgo, responsable dels èxits The
hole i The hole 2 –que es representa
actualment a La Latina de Madrid–,
creu també que quan hi ha “situa-
cions socials tan lletges com l’actual
la gent necessita allunyar-se de la re-
alitat diària”, i que en aquest sentit
el cabaret “és una via d’escapa-
ment”. “Et dóna l’opció d’afluixar-te
el cinturó de ser políticament correc-
te i entrar en un lloc on el mestre de
cerimònies diu el que la gent pensa i
no s’atreveix a dir. I no és tan seriós
comuna obra de teatre, hi ha interac-

ció amb els artistes, ho veus mentre
prens una copa, parlant amb els
amics, comentant la jugada”.
FelipeCabezas, que dirigeix la Sa-

la Fènix, observa que el cabaret “re-
floreix” i no li sembla estrany per-
què “sorgeix com a gènere d’entre-
guerres i la crisi econòmica actual
és una guerra social: l’estil encaixa”.
Si a això s’afegeix la impossibilitat
de tenir diners per a grans produc-
cions, diu, s’explica que ara hi hagi
“molt cabaret a l’off barceloní, cre-
ant espectacles que tenen molts es-
pectacles interiors i un punt desver-
gonyits, que no són seriosos però
tampoc de mentida, que interac-
tuen amb el públic”. Un retorn als
orígens, diu, encara que no en l’estè-

tica de plomes de fa dècades sinó
“en la proximitat, la transgressió”.
Joan Gràcia, de Tricicle, creador

de Lío Ibiza, diu que segurament el
boom actual és un fenomen cíclic,
però també reconeix la importància
que té la connexió entre artista i pú-
blic del gènere. Gràcia recorda que
l’espectacle que ha obert el Princi-
pal el va encarregar Pachá fa tres
anys i va contactar amb col·labora-
dors com el coreògraf Francesc
Abós per muntar un espectacle que
va al compàs del sopar que s’ofereix
i que compta amb ballarins, acròba-
tes, cantants i humor. Una línia de
sopar-espectacle en la qual es mou
també el Circus Cabaret de l’Asto-
ria, que fa un viatge que va des del
cabaret de Berlín fins a Broadway o
el burlesque. Anna Carner, la seva
directora artística, relaciona també
l’auge del gènere amb la història de
Barcelona: “La crisi l’ha portat a ser
una ciutat centrada en el turisme i,
si busques el que et diferencia d’al-
tres ciutats, vas als orígens, a l’èpo-
ca gloriosa de Barcelona, on hi ha-
via modernisme o cabaret”.
Finalment, Elvira Vázquez, recu-

peradora d’El Molino, veu que el
moment actual confirma que la seva
aposta era encertada i que han creat
tendència. De fet, diu, tots els nous
espectacles s’han emportat artistes
que han passat per El Molino. Però
també conclou que les varietats ac-
tuals s’han reinventat profunda-
ment: “Hi ha un gran mix de disci-
plines, ja no és humor-mamelles-
culs perquè, d’això, des de lesMam-
maCiccio, ja n’hi ha per tot arreu”.c

@mariabottito
Lolita Bosch Escriptora
@LolitaBosch@Sanjosexmusic

Universitat
i turisme

PACO MANZANO

J.P. ESCOBAR

MARC CARRERAS

E l 15 de novembre, poc després que Ar-
tur Mas, el president d’uns governs
que han batut rècords en les retalla-
des del finançament de les universi-

tats públiques (30%) i en les partides destinades
a R+D (27%), presumís a Israel de la societat del
coneixement catalana, l’economista Guglielmo
Forges Davanzati va publicar a la revistaMicro-
mega l’article Più turismo, meno università (Més
turisme, menys universitat).
Quan ArturMas acabava de tornar de promo-

cionar Catalunya com a destinació turística a
l’Índia, Marialuisa Stazio li va respondre des de
Roars (Return on Academic ReSearch), un blog
dedicat a les polítiques d’ensenyament superior
i recerca, amb una entrada titulada Più universi-
tà, più turismo.
Forges Davanzati parlava de les retallades en

el sistema educatiu dels últims governs italians i
posava en dubte la tesi oficial que les justifica
escudant-se en raons merament pressupos-
tàries. Constatava que la comparació d’aquesta
tisorada amb l’aplicada a d’altres sectors obliga
a concloure que és una justificació falsa i que, en
aquest cas, les retallades responen no a raons
d’ordre tècnic, sinó a una decisió política relacio-
nada amb el model d’especialització econòmica
cap al qual es pretén portar Itàlia. Per descriure
aquest model citava un altre economista, Luigi
Zingales, de la Universitat de Chicago: “Hi ha
quatre mil milions de xinesos i mil milions d’in-
dis que volen veure Roma, Florència i Venècia.
Ens hem de preparar per a això. Itàlia no té un
futur en la biotecnologia, ja que, per desgràcia,
les nostres universitats no estan al nivell, però té
un futur en el turisme”. A Itàlia s’ha parlat molt
d’aquesta proposta que alguns han descrit com
l’aposta per convertir-la en un país de cambrers.
Sense caure en la caricatura, Forges Davanzati
alertava sobre els efectes nefastos d’una política
miop d’especialització econòmica.
En la seva resposta,Marialuisa Stazio compar-

tia l’afirmació sobre el caràcter polític de les re-

tallades, però descartava que tinguessin res a
veure amb l’especialització en el turisme. Sta-
zio, experta en l’estudi dels productes culturals
com a elements d’avantatge competitiu en l’eco-
nomia global i en el mercat turístic, es lamenta-
va, a més, que Forges Davanzati hagués passat
per alt el paper de la universitat en la recerca
relacionada amb la preservació, protecció,millo-
ra i valorització del patrimoni històric, artístic,
natural i paisatgístic. Stazio no s’equivocava
quan deia que el sector turístic no són només els
cambrers. Però també passava per alt una cosa:
les noves regles de joc que s’estan establint a les
universitats europees converteixen els estudis i
la recerca directament vinculats amb els sectors
productius amb més pes real o estratègic en
l’economia local en espècies invasores que ame-
nacen la biodiversitat acadèmica i que, entre
moltes altres coses, poden condemnar a la deser-
tització territoris, com les humanitats, en què
només podran sobreviure certes espècies mu-
tants.

Hi ha quatre mil milions de
xinesos i mil milions d’indis que
volen veure Roma, Florència i
Venècia, recordava Zingales

Josep Maria
Ruiz Simon

Àmplia oferta. A l’es-
querra, una imatge de
Life is a cabaret, al
mític El Molino; sobre
aquestes línies, una
instantània de Circus
Cabaret, a l’Astoria;
a la dreta, una escena
de Lío Ibiza, al renovat
teatre Principal de La
Rambla; a baix a l’es-
querra, alguns dels prota-
gonistes de Cabaret
Victoria a la petita Sala
Fènix; a baix a la dreta
un moment del món
canalla de The hole, al
Coliseum


