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El Fòrum encara és un cabaret

Juan Carlos Olivares

Canvi de cartell a la carpa-cabaret del Fòrum. També el paisatge exterior ha canviat d'aspecte. La
rampa encimentada que condueix fins a la tarima de fusta s'ha suavitzat amb palmeres de lloguer, el
globus gegant dels acròbates aeris s'ha transformat en la botiga vermella de Monty i Cia i el nenúfar
high-tech ja no li fa la competència directa al cabaret amb la seva contaminació acústica. L'orquestra és
la mateixa. Continua al capdavant de l'animació musical la canallesca i trinxeraire banda Kalévala,
impassibles al desànim i al misteri del Fòrum. Alfonso Vilallonga ha deixat la plaça de mestre de
cerimònies, conductor i mediador del cabaret a Ernesto Collado. Si el primer s'atrinxerava en la
sofisticació de la seva postura de músic decadent, el segon toca les cordes d'una guitarreta per posar a
prova el seu talent com a actor en les distàncies curtes. Vestit amb trajo blanc -amb cert aire de dandi
pop de Brian Ferry-, busca la interacció amb els espectadors.

En el primer passi -tercera edat, nens i públic en desbandada física i mental- mostra el seu costat
políticament correcte: algunes pulles a l'organització, un conte de lèxic incomprensible i ràpides
presentacions per acabar als seixanta minuts marcats. En el segon, apareix en la seva mà una copa de
martini -d'atrezzo ?- i es mou amb desimboltura per les taules, confraternitza amb els espectadors, els
mima amb xerrades personals i es deixa estimar pels qui el reconeixen com a estrella dels culebrons
catalans. S'imposa un cert toc de sarcasme de personatge de tornada de tot, una postura necessària
per crear el personatge i per suportar el difícil públic que dia rere nit s'asseu a la carpa i esgota sense
ànims els últims estímuls que espera obtenir del Fòrum a canvi del preu de la seva entrada.

Mercedes Chénard
Rossa, cabellera arrissada, menuda, vestit curt negre i sabates sense taló. Canta Manikin Whoop, tema
perfecte per a una ràpida iniciació en el sexe i les seves conseqüències. Canta mentre el seu rostre
apareix emmarcat pel seu cul i els seus panxells. En altre temps i en altre lloc -més cruels i canalles-
Mercedes Chénard seria l'estrella d'una fira de falsos monstres. Ella seria la cantant de goma, la
contorsionista de bonica veu.

A la carpa-cabaret del Fòrum, elevada sobre una plataforma central, aquesta artista canadenca es
guanya la cara admiració del públic. La seva combinació d'habilitat circense i elegància musical
aconsegueix l'encara més difícil: transformar l'espectador-nòmada del Fòrum en un ésser interessat pel
microclima cabareter.

Amb Mercedes Chénard els mòbils callen i desapareixen a les bosses i les butxaques, la pitança espera
en el paper de plata, els taulons de fusta deixen de cruixir per una infinitat de fugisseres passes i el
murmuri de les converses sabotejadores llangueix. El públic només es fa respectable quan albira un
número amb la morbositat freakie d'un cos dislocat que vol ésser sexi, que juga amb la sensualitat
extravagant d'una cantant de cabaret amb el cap recolzat als talons.

Juan Pablo Geretto
A Juan Pablo de petit no el deixaven jugar amb la Barbie. Així que es va ficar al teatre per inventar-se
les seves pròpies nines de mida natural i sobre les seves pròpies mides. La seva aparició a la carpa
confón. Mitges gruixudes, cotilla cenyida, intens maquillatge teatral. A la mà, sabates, faldilla i brusa i
una perruca. A mig vestir, recorda les coristes de fin-de-siécle.
Una imatge fugissera per a un transformista argentí que explota una altra vena de l'univers femení. Un
cop completada la disfressa, Juan Pablo Geretto abandona la il·lusió de la femme fatale per explotar el
vidriol de la maruja. De les cinc protagonistes del seu espectacle Solo como una perra presenta una
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viuda alegre de monòleg davant un cos present. Si a Cinco horas con Mario la viuda repassava la seva
biografia matrimonial davant del cadàver del seu espòs, aquí la senyora de negre aprofita el coma d'una
cosina per supurar un gota a gota de biliós verí. Un personatge feliçment amargat que portava la seva
venjança a cotes delirants, tan extremes com un fragment esquizoide de Grombowicz.

Hilde Kappes
Algun crític ha comparat l'obra de Hilde Kappes amb la de Cathy Berberian, la soprano armènia que va
inventar el fregolisme vocal, que va transformar la seva veu en un instrument sense limitacions, al servei
de tot tipus de partitures. Però aquesta referència és una de les moltes que es podrien aplicar a una
artista que ha fet de la impostura un estil. El més sorprenent del seu espectacle és la capacitat
d'aquesta limitació, d'aquest cant com.

L'afany recreacionista l'ha portat a inventar-se dos idiomes (el Schortaunisch i el Gelaganisch) ficticis
per recrear diferents atmosferes musicals. Davant d'un piano interpreta una escena de flirteig i gelosia
d'un clàssic japonès o vocalitza un mal d'amor amb el so d'un galimaties rus.

Com a Les Luthiers argentins, qualsevol objecte li serveix per fer música. L'especialitat de Kappes és el
plàstic, tant els tubs de PVC com les ampolles d'aigua mineral. Amb l'ajuda d'un aparell que manté
l'impacte de so que passa per un micròfon en un llarg ressò, ella sola recrea un cant d'orquestra de
percussió, cor i solista amb ressonàncies africanes. I tot barrejat amb rotund humor teutó, impassible al
desànim davant d'una carpa transformada en un saló de l'Inserso, amb un públic refractari als seus
vocables imaginaris i paisatges sonors.

Leslie Bee
La presenten com la Marilyn negra, un nom de guerra que s'ha guanyat per la seva orgasmàtica imitació
del Happy Birthday que va cantar la rossa al president Kennedy. La resta de la seva actuació transcorre
pels camins tradicionals de l'entertainer americà: un excel·lent repertori d'estàndards blancs i negres, el
joc habitual amb el públic, un bon acompanyament al piano i un raig de veu administrat amb
intel·ligència. Adornada i vestida com la Madonna de l'etapa de pedreria i puntes, Leslie Bee mostra una
petita part del seu potencial. Les limitacions idiomàtiques li impedeixen desenvolupar una vis còmica
que s'intueix però que no sap com aplicar sense recórrer al potencial de segones i terceres lectures que
té l'anglès malintencionat. Tancat aquest camí de connexió amb el públic, només li queda explotar els
seus coneixements com a solista de jazz. Però ho fa forçada, com un recurs d'última hora.
Condicionada per la història que ven el Fòrum sota aquesta carpa, s'esforça inútilment per construir-se
un personatge cabareter, un híbrid entre la humorista de la stand-up comedy i la diva del jazz. El perill
és que s'acabi cantant una bona peça de soul amb una petita pistolad'aigua a la mà, llançant dolls a
l'audiència i que aquesta es quedi igual de seca.

Caray Carape
Aquesta companyia argentina de titelles per a adults es va inventar fa uns anys el Morocco Club. Un lloc
imaginari que podria acollir marionetes esgarriades com les de les canadenques Soma. Però el seu
elenc és un altre. La fauna que ha viatjat a Barcelona seria una presa fàcil per als insaciables
depredadors del Cabaret Decadense. Ni Johnny Montana, el mestre de cerimònies del club; ni la
cantant Grace Diamond, ni la vedet que interpreta un calypso com una exdona de Xavier Cugat,
desprenen el morbós glamur de les seves predecessores de cautxú i drap. A Caray Carape els falta
sensualitat i sexualitat per convèncer el públic que es troba davant una tropa de titelles autènticament
perdudes. Tot queda en una ben intencionada aproximació al costat fosc del gènere, tant per l'esbòs de
la personalitat artística dels personatges com per la manca de sofisticació de la tècnica de manipulació.

Amb Mercedes Chénard els mòbils callen i desapareixen a les bosses i les butxaques
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Algun crític ha comparat l'obra de Hilde Kappes amb la de Cathy Berberian, la soprano armènia que va
inventar el fregolisme vocal

Les actuacions de cabaret no paren al Fòrum
Jordi Soteras
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