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Jane Campion, presidenta 
del jurat de Cannes, dispara 
contra el sexisme en el cine. 

Conchita Wurst ha guanyat Eurovisió per la barba. 
Però cinc anys abans que ella en portaven The 
Chanclettes. El director del grup català ironitza en 
aquest text sobre el seu paper precursor i dissecciona 
l’opció estètica que ha impulsat l’austríaca.

PER josep maria portavella

The Chanclettes

Q
ue fort! ¡Vas igual 
que la represen-
tant d’Àustria a 
E u r o v i s i ó !  ¡ D e 
d o n a  b a r b u d a ! 
¿T’ho has copiat 
d’ella?». Situem-

nos. Dissabte 10 de maig del 2014. 
14.00 hores. Just he fet el pregó pel 
centenari de la nostra estimada Es-
cola del Bosc de Montjuïc, on vaig 
estudiar primària. Bé, EGB, si fem la 
prova del carboni 14. Aquest va ser 
el primer input que vaig tenir, per 
part d’un exalumne, sobre una tal 
Conchita Wurst, que hores més tard 
guanyaria la 59a edició del Festival 
d’Eurovisió.
 Si tingués el tarannà d’en Mou-
rinho, li hauria respost: «¿Saps amb 
qui parles? Fa 19 anys que dirigeixo 
The Chanclettes. Des del 2009 ac-
tuem amb barba. Cerca al YouTube 
Aggay Road o Envàs, on vas?, de The 

‘To beard 
or not
to beard’

Chanclettes, i veuràs que nosaltres 
portàvem barba molt abans que la 
Figueta Salsitxa [Conchita Wurst]. 
És una opció estètica voluntària ja 
que, per chanclettejar amb arquetips 
femenins, no cal afaitar-se». (No en-
tenc com Rita Barberá no ha arribat 
a la mateixa conclusió).
 Però com que a mi em tira més 
Mary Poppins que Mourinho, li 
vaig respondre, somrient: «¿De de-
bò? No ho sabia. Aquesta nit quedo 
amb els amics per veure el festival. 
¡Gora Conchita!». Per ser honestos, 
alguna cosa havia sentit a dir de la 
dona barbuda la nit abans, quan 
vam fer una actuació especial euro-
gai al Club Capitol, amb els amics 
de Lo Tuyo y Lo Mío. The Chanclet-
tes vam pentinar un fotimer de re-
presentants espanyols de la histò-
ria del festival, inclosos Rosa de Es-
paña i Raphael. Totes amb barba, of 
course.

 Aquests darrers dies també hem 
rigut molt veient la dificultat que 
tenen els mitjans de comunicació 
a l’hora de descriure Conchita. Tot 
pel fet, que ella, com The Chanclet-
tes, utilitza tots els elements pro-
pis de l’estètica femenina i un de 
la masculina. Sí, ens referim a la 
Barba. The Beard. Hem llegit i es-
coltat  barbaritats –i mai més ben 
dit– com per exemple «transsexu-
al», «híbrid», «drag queen», «herma-
frodita»... I la insistent i més desen-
certada de totes: «dona barbuda».
 Thomas Neuwirth –nom autèn-
tic de Conchita Wurst– és un noi de 
26 anys, que fa temps que intenta 
triomfar en el món de la cançó. Fi-
nalment ho ha aconseguit amb la 
Conchita. Igual que en Marc Parrot 
ho fa ver amb el Chaval de la Peca o 
en David Fernàndez amb el Chikili-
cuatre. Thomas Neuwirth ha aprofi-
tat la teoria queer com a base ideolò-

gica de la desclassificació de gènere i 
s’ha muntat un àlter ego. S’ha vestit 
de dona, però sense afaitar-se. Com 
molts personatges de The Chanclet-
tes. En Josep Coll, en Xavier Palomi-
no i jo mateix som homes que ens 
vestim de dones. Ens maquillem, 
ens posem perruques, sabates de ta-
ló, sostenidors amb més o menys 
farciment, segons l’ocasió... ¡Sí! ¡Ens 
tunegem! Però ens deixem la barba. 
Així doncs, ¿The Chanclettes som 
dones barbudes? ¡No pas! 
 Ja fa anys que la totalitat dels 
mitjans de comunicació del nostre 
país –Catalunya–, quan informen 
sobre la nostra activitat artística, 
ho fan com a grup de teatre d’hu-
mor en túrmixplayback. A la resta de 
l’Estat sovint utilitzen anacronis-
mes com drag queen o travestis. Pe-
rò no és estrany, coneixent la inca-
pacitat que tenen molts d’ells d’ac-
ceptar la diversitat estètica, sexual, 

«De totes les 
barbaritats 
que hem sentit 
aquests dies sobre 
Conchita, la més 
desencertada és la 
de ‘dona barbuda’»



17Luján Argüelles, la Celestina 
d’‘Un príncipe para Laura’ 
passa el test de l’amor.

Solange Knowles, germana de 
Beyoncé, revoluciona la família 
al tenir-se-les amb el seu cunyat.

cultural, identitària i democràtica 
dels altres. Un cop més la immacu-
lada Constitució no els ho permet... 
¡Ai, pobres! Com a exemple d’aques-
ta incapacitat: la descripció de Con- 
chita Wurst per part del comen-
tarista José Maria Iñigo just abans 
d’actuar. ¡Vergonya aliena total! 
Igual que gran part de les etique-
tes que va utilitzar al llarg de tota 
la gala. Cada cop que obria la boca, 
sentia una veu al subconscient que 
em deia: «¡Españoles, Franco NO ha 
muerto!».
 Oblidem però els bigotis i tor-
nem a les barbes. La diferència entre 
The Chanclettes i Conchita Wurst 
és que nosaltres utilitzem la màs-
cara en clau d’humor i Conchita ho 
fa en clau seriosa. I aquí és on ella 
ha aconseguit posar-se el públic i 
els mitjans de comunicació a la but-
xaca. Deixant de banda que canta 
de puta mare, ¡no ens enganyem! 

The Chanchlettes, a 
l’espectacle ‘On the 
air’, del 2013. A sota, 
Conchita Wurst, la 
guanyadora d’Eurovisió.

NACHO JUÁREZ

Eurovisió no és un concurs de can-
çons. És un espectacle d’entreteni-
ment. De la mateixa manera que la 
final de la Lliga de futbol d’ahir no 
era un esdeveniment esportiu. Era 
un immens espectacle televisat per 
a masses. Opi per al poble 100% lliu-
re d’IVA cultural. En tots dos casos 
és un gran xou on s’hi barregen geo-
política, diners, sentiments, identi-

tats, enveges, friquismes, apostes... 
La música o l’esport queden molt 
enllà en la llista de prioritats. Pro-
bablement en desena posició (com 
Spain al festival).
 Per triomfar al Festival d’Eurovi-
sió, o com a mínim deixar de fer el 
ridícul, els flamants cervells direc-
tius de Televisió Espanyola hauri-
en d’analitzar, aprendre i utilitzar 
el com i el perquè ha guanyat Con-
chita Wurst aquest concurs, que és 

la Final de la Champions Gai per 
excelència, des que la transse-

xual hebrea Dana Internatio-
nal el va guanyar amb la se-

va Diva. ¡Així és! Agradi o no 
agradi als països homofò-
bics de l’Est, o a d’altres 
ancorats en un passat on 

es permet a professionals 
com l’Oit Points  Caro-
lina Casado, emboti-
da dins un vestit de 
Confecciones Mari-
pili, parlar amb un 
anglés made in Car-
mina y Amén. ¿Ca-
lia que la resta del 
món sabés que l’ac-
cent d’Ana Botella 
parlant anglès no 
era un fet anecdòtic 
a Spain? ¡No, no ca-

lia!
 Sí ,  acabem. Els 

països  de l ’antiga 
Iugoslàvia, pocs anys 

després de matar-se en-
tre si, van votar en bloc 

l’odiada Sèrbia, que va 
acabar guanyant el festi-

val. Així doncs, aquí teniu 
la fórmula infalible per gua-

nyar Eurovisió: Catalunya es-
devé independent. Més encara, 

Madrid dóna la independència 
al País Basc, a Galícia, les Canàri-

es, Andalusia... i a tota la resta de 
comunitats autònomes. Fem que 
els 17 nous països de la futura ex-
Espanya donin tots 12 points a la no 
menys odiada Catalunya. ¡204 po-
ints!
 The Chanclettes ens oferim vo-
luntaris per representar la next Gay 
Friendly República Catalana al cer-
tamen i així ens guanyarem els vots 
de bona part de l’Europa occiden-
tal, de la central i d’Israel. I amb 
un temazo cantat íntegrament en 
anglès, evitant les marginacions 
de Vive la France, ¡ho aconsegui-
rem! Resolt. 
 I si per guanyar ens cal la 
benedicció de la Conferència 
Episcopal Espanyola, fins i tot 
prometem sortir ben afaita-
des. ¡Com Déu mana! H

‘Túrmixplayback’
The Chanclettes, la 
companyia de teatre 
d’humor que van fundar el 
desembre del 1994 Josep 
Maria Portavella i Josep 
Coll, es van inventar el 
mètode ‘túrmixplayback’, 

una barreja de fragments 
musicals de films, anuncis 
i programes de televisió 
que les transmuses 
serveixen amb perruques, 
talons i en play-back. 
Amb més de 2.000 

actuacions i aparicions 
en programes de Júlia 
Otero i Jordi González, 
han guanyat els 
premis Aplaudiment 
Sebastià Gasch (2000) 
i l’Aste Nagusia de 
Bilbao (2004).


