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Ara i aquí

Vas muntar la companyia Le Chat Noir Cabaret 
en plena crisi.
Sí, vaig viure a Londres i a Alemanya i, quan 
vaig tornar, vaig veure que aquí hi ha molt 
poques produccions de dansa. Em vaig decidir 
a muntar companyia, tot i que tothom em 
deia que estava boig, que els teatres només 
contracten mediàtics. Sort que no els vaig 
escoltar!

Quins espectacles has fet?
Vaig començar amb Cabaret Époque, que 
recorre diferents èpoques del cabaret. Vam 
fer una mica de gira, movent-nos 
per espais que no són teatres 
convencionals. I després vam 
presentar The Girlie Festival Show. 
 
Una proposta que va esdevenir un 
festival, oi?
Sí, el primer Festival d’Art de 
Dones a Barcelona. Jo volia tocar 
el tema del burlesc, però vaig 
decidir allunyar-me d’allò sexi i 

centrar-me més en la performance. En vam fer 
la primera edició al febrer a l’Aquarella Music 
Restaurant, i hi van participar deu dones, cada 
una amb un solo en escena, de cant, dansa, 
teatre, monòlegs... I la propera serà a l’octubre. 

A més, estàs preparant un nou espectacle
Almodóvar con amor, homenatge 
al director i a la seva estètica. Hem 
agafat bocins d’algunes pel·lícules 
i les barregem amb coreografies. 
Som hostesses d’avió, ens prenem 
un gaspatxo, ens ataquem els 
nervis una mica i hi ha un munt 
d’aparicions. Estrenarem al Palau 
Dalmases al juny, en un vermut 
xou amb entrada més copa!  

 Begoña García Carteron  

Cafeteria hipster, un 
noi i una noia. Ella:  
–No em puc creure 
que aquestes fotos 

tan maques del meu 
Insta siguin meves. 
–Sí, jo quan miro els 
meus tuits em sento 
com el Hemingway. 

En el mateix bar,  
un anglès pregunta:  

–¿Qué es un  
café con leche? 

–Es un flat white 
minus one coffe shot. 

Dos adolescents al bus: 
–Per què tens els ulls 

tan verds?  
–Perquè vull  
i perquè puc!

A la L4, el metro  
arriba a Girona:  

–¿Chirona? ¿Chirona 
no es la cárcel? 

Un home  
a un nen rapat: 

–Et porten a la mili?  
–No! Surto de la pelu! 

Coses divertides (o no)  
que hem sentit aquesta 
setmana als carrers de 

Barcelona

Giorgio Venegas
Coreògraf, 43 anys. 
@lechatnoircabaret

Has sentit alguna cosa que 
t’ha fet aixecar la cella  

i que no et deixa dormir?
Tuiteja’ns-ho a  
@timeoutbcn 

#sentitalcarrer
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“Em deien 
boig per 
muntar la 
companyia. 
No els vaig 
escoltar”
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Explica'ns  
per què et 
mereixes sortir 
a Time Out a: 
redaccio@
timeout.cat


