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pies, molt en voga en l’època. Però on s’expressava el
desig de traslladar els conceptes de la moderna tecno-
logia als temps passats va ser la sèrie d’animació Els
Picapedra. El bec d’una au era una fantàstica agulla per
al tocadiscos o una banya de bou, un telèfon. Però cor-
re tant, la tecnologia actual, que aviat els mòbils i el
Ipad seran una peça retrofuturista. Temps al temps.

Què n’eren, de
llestos, els antics!

L’APUNT

Jaume Vidal

No és un invent nou. Sense tenir-ne consciència ja es
podia contemplar a la televisió dels anys seixanta pro-
duccions retrofuturistes. L’agent estatal (EUA) Jim
West, amb el seu col·laborador Artemus Gordon, reso-
lia tota mena de conflictes al Salvatge Oest utilitzat ar-
tefactes que més aviat semblaven els gadgets que uti-
litzaven els moderns agents secrets en els films d’es-

Quan es pensa en la pione-
ra literatura de ciència-fic-
ció, els primers noms que
vénen al cap són els de Ju-
les Verne i H.G. Wells. En
canvi, molta gent desco-
neix la producció d’aquest

mateix gènere que, per les
mateixes dates, es va es-
criure a Catalunya.

L’escriptor Sebastià
Roig –que ja a Els malsons
dels nostres avis va estu-
diar la recepció crítica que
en el seu dia van tenir els
primers films fantàstics–
és l’autor de l’assaig  El fu-
tur dels nostres avis, en el
qual explora els inicis de la
ciència-ficció en català,
entre els anys 1900 i 1939.

Editat per la Diputació

de Girona, El fuur dels nos-
tres avis és fruit de la recer-
ca de l’autor en revistes
com Mirador, Revista de
Catalunya i Pèl & Ploma i
parla de novel·les, obres de
teatre, poesies i articles pe-
riodístics relacionats amb
la ciència-ficció, i desco-
breix clàssics poc cone-
guts, com les novel·les Ho-
mes artificials (1912), de
Frederic Pujulà i Vallès,
L’illa del gran experiment
(1927), d’Onofre Parés, i

Retorn al Sol (1936), de
Josep Maria Francès.

També recorda el com-
ponent fantàstic i imagina-
tiu de nombroses obres ju-
venils de Josep Maria
Folch i Torres, que a El ge-
gant dels aires (1911) i en
el díptic La família del ca-
pità Delmar i Els fills del
capità Delmar al Pol
(1913-1914) s’inspira sen-
se manies en Verne. Un re-
trofuturisme d’arrel cata-
lana és possible. ■

Autors com Josep
Maria Folch i Torres
van conrear la
ciència-ficció
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Edgar Allan Poe, Nikola
Tesla, Charles Baudelai-
re, Honoré de Balzac,
E.T.A. Hoffman, Nikolai
Gogol, Artur Rimbaud,
Jules Verne... Són alguns
dels referents de Cabaret
Victoria, un espectacle

que forma part dels actes
de la Setmana Retrofutu-
rista de Barcelona, però
que encara es podrà veure
tots els dijous d’aquest
mes a la Sala Fènix, des-
prés que se n’hagin pror-
rogat les sessions.

Es tracta d’un especta-
cle de cabaret musical,
revista teatral i vodevil

que s’inspira en la litera-
tura fantàstica del segle
XIX i en què els intèr-
prets adopten l’estètica
steampunk d’inspiració
victoriana. Un muntatge
que produeix la mateixa
Sala Fènix sota la direc-
ció teatral de Felipe Ca-
bezas i la direcció musi-
cal de Pere Cabaret.

En uns dies en què es
viu un remarcable renai-
xement del gènere del ca-
baret i les varietats a Bar-
celona –amb espectacles
com els d’El Molino, l’Asto-
ria i el The hole que s’ha
pogut veure al Coliseum–,
Cabaret Victoria proposa
un muntatge basat en les
màscares, la gestualitat,
les ombres i la manipula-
ció dels objectes.

Autòmates, invents i fi-
gures sobrenaturals són
l’eix d’un cabaret que con-
verteix el teatre que l’acull
en una gran nau disposada
a emprendre viatges fan-
tàstics a la Lluna o al cen-
tre de la Terra. Els cinc ac-
tors de Cabaret Victoria
són Alba Valldaura, Elena
Visus, Nelo Sebastian, Fe-
lipe Cabezas i Pere Caba-
ret, que interpreta la mú-
sica en directe. ■

Un vodevil
‘steampunk’
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‘Cabaret Victoria’ és un espectacle
basat en la literatura fantàstica del XIX

Els intèrprets de l’espectacle de cabaret que es pot veure a la Sala Fènix ■ SALA FÈNIX

Segons Roselló, “l’estè-
tica no funciona per si so-
la”, i darrere la fotogènia
retrofuturista hi ha tota
una filosofia. Els movi-
ments retrofuturistes
“miren al passat i refor-
mulen la revolució indus-
trial per fer un qüestiona-
ment de la modernitat,
del progrés, de l’exacer-
bació del consumisme.
En un món dominat per
la virtualitat digital, es re-
ivindica la tecnologia que

es pot tocar: els engranat-
ges, les màquines de va-
por... També hi ha una crí-
tica a l’obsolescència pro-
gramada: el moviment
maker, per exemple, no
és només una moda
d’emprenedoria, crida a
fabricar-se la tecnologia
un mateix, compartir-la i
reciclar-la”. I, per da-
munt de tot, el retrofutu-
risme manifesta “un cert
sentit de l’humor irònic
vers el present”. ■


