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Primera fila ICULT
L’enyorat escenari barceloní

La cúpula més
esbojarrada
El singular espai  a la Rambla va 
sorprendre amb les seves agosarades 
proposades del 1978 al 1986

Lindsay Kemp,  Christa Leem,  els 
Colombaioni, Tortell Poltrona, Loles 
León... van actuar a la Cúpula Venus

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Frívol, insòlit, canalla, divertit, pro-
vocador, transversal i irrepetible. Ai-
xí va ser l’aventura de la Cúpula Ve-
nus, una barreja de transgressió, gla-
mur i intel·lectualitat. Oferia una 
programació de cabaret amb trans-
formistes, cantants i actors que se 
sentien a gust en aquell espai amb el 
públic tan a prop. Quan es va inau-
gurar, el 24 de novembre de 1978, fe-
ia només tres anys que el dictador 
havia mort i Barcelona oferia creati-
vitat i bogeries en aquell petit local 
impulsat pel col·lectiu Roba Estesa. 
Aquest grup afí al PSUC i Pernil Lati-
no, conjunt de salsa liderat per Hila-
rio Camacho, van obrir la sala.  

En els orígens de la Cúpula Ve-
nus, Roba Estesa estava integrat per 
Núria Massot, alma mater del grup, 
Joan Domènec, Joan Estrada i Ri-
card Arilla, que se’n va anar a Da-
goll Dagom i va donar entrada a Pep 
Zamora. «Anàvem a contracorrent. 
Érem comunistes amb un punt anar-
co. No volíem fer el típic teatre», re-
corda Estrada. Per això van acabar 
en un local tan inusual com la Cú-
pula, que van descobrir gràcies al 
genial Ocaña. 

S’han complert 40 anys de l’ober-
tura d’aquest escenari, tancat des de 
1986, i que en la seva millor època va 
ser planter d’artistes. Ocupava una 
sala circular contigua als antics bi-
llars Monforte, situats al final de la 
Rambla, a l’antic Teatre Principal. 
Per aquell singular local amb capaci-
tat màxima per a 120 espectadors, 
potser més sense taules, va passar 
Ángel Pawlovsky i la seva orquestra 
de senyoretes –que la mateixa nit ac-
tuava també a Bocaccio i que de ve-
gades baixava sense canviar-se el ves-
tuari a la Cúpula per a les sessions 

golfes de matinada–, sense oblidar 
els germans Colombaioni, uns clowns 
que van aparèixer als films de Fede-
rico Fellini. També van desfilar mú-
sics com Oriol Tramvia, Núria Feliu, 
Gato Pérez i Manzanita. Entre el pú-
blic hi va haver Lindsay Kemp. I Sisa 
el va qualificar com «la capella Sixti-
na del Barri Xino». 

Loles León, que després se’n va 
anar a Madrid i va triomfar com a 
noia Almodóvar, va debutar en solitari 
a la sala amb el cabaret Lola (espill 
fosc). «Jo soc una artista, no una ac-
triu», va declarar llavors, el 1981, al 
desaparegut periòdic El Brusi. 
L’enyorat Pepe Rubianes va fer les 
primeres passes en solitari, com Ra-
fael Álvarez el Brujo i Manel Barceló. 
També van actuar el pallasso Tortell 
Poltrona, amb el seu famós número 
de les cadires, i Pep Bou, l’home de 
les bombolles. La programació, tan 
variada i eclèctica, va connectar 
amb un públic divers.  

Entre els muntatges més aplau-
dits es pot recordar Xus Estruch, 
que, metamorfosada en peixatera, 
va muntar un lloc amb peix de veri-
tat per dissertar amb molta conya 
sobre el que era diví i humà a l’època 
mentre intentava col·locar la seva 
mercaderia al crit de «Barat i viu, xa-
ta», títol del muntatge. L’espectacle 
va causar tanta sensació que la tem-
porada 1981-1982 faria Faraó, Faraó, 
hilarant visió de les relacions entre 
Espanya i Catalunya suscitades ar-
ran de l’aprovació de l’Estatut d’Au-
tonomia de 1979. «Era un musical 
amb molta càrrega política on partici-
pava també Oriol Tramvia. Els que 
vam lluitar pel català i érem rojos, 
quan vam veure tota aquesta línia 
d’apropiació del fet català vam co-
mençar a descollonar-nos».  

Nu i art 

Més enllà de la conya política, la 
Cúpula Venus va destacar per ser 
renovadora del cabaret i el music-
hall, amb els famosos espectacles 
d’estriptís de Christa Leem, que 
atreien el poeta Joan Brossa, el ci-
neasta Antoni Riba, el periodista i 
escriptor Vázquez Montalbán i els 
artistes transvestits del barri xino, 
com Violeta La Burra, que actuava a 
Barcelona de Nit, local on va co-
mençar Bibi Andersen, després Bi-
biana Fernández. 
  «Christa havia actuat a altres 
llocs, però a la Cúpula va poder fer a 

UNA ALTRA 
ÈPOCA 
 
1.  El públic segueix  el 
xou d’un dels 
transformistes del 
trio Les Ziegfield.  
 
2. Equip modern. 
Joan Estrada (amb 
esmòquing) al costat 
de Xus Estruch, amb 
el davantal de 
peixatera. Al seu 
costat, Loles León 
(amb corbata de 
llacet) al costat 
d’altres artistes i gent 
del col·lectiu Roba 
Estesa. 
 
3. Després de 
l’espectacle,  
Christa Leem (dreta) 
saluda Violeta la 
Burra. Els observa el 
director Antoni Ribas.
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deesi

Ú ltimament tolero mala-
ment la violència en un 
espectacle. Em passa el 

mateix amb els parcs d’atracci-
ons: solien agradar-me, ara em 
fan por. Penso en el cargol que 
s’afluixa quan pujo a una mun-
tanya russa. Amb les sèries, 
igual: em vaig enganxar, com 
tot fill de veí, a l’última tempo-
rada de Narcos, i pateixo per cada 
secundari a qui cus a trets el 
clan de Sinaloa.  

Em passa fins i tot amb els lli-
bres: vaig començar Laëtitia o el 
fin de los hombres, la terrible histò-
ria de Laëtitia Perrais, que tenia 
18 anys quan va ser violada, as-
sassinada i esquarterada i que 
narra amb mestria Ivan Jablon-
ka. Però no vaig aconseguir pas-
sar de la desena pàgina. 

Intento justificar-me que no 
es tracta d’un sentiment com-
pletament estúpid. Em passa no-
més amb els casos basats en un 
fet real. No té a veure, per 
exemple, amb la possibilitat de 
la mort humana en la ficció. És a 
dir, puc entendre que el gatet 
d’Alien 2 està destinat a ser salvat 
als erms interestel·lars perquè 
ens sentim millor. El més feble 
ha de sobreviure per tranquil·lit-

zar-nos, és una de les regles de la 
ficció. Ni tan sols, crec, es tracta 
d’un tema de moral edificant: 
no em passa amb crims ficticis. 
En aquestes ocasions recordo les 
paraules de Bret Easton Ellis que, 
quan algunes feministes es 
queixaven de la violència d’Ame-
rican Psycho, per com afectava les 
dones, ell responia, amb sorna: 
«És clar, perquè els homes surten 
tan ben parats». Entenc que per-
tany als paràmetres de la ficció. 

Però hi ha alguna cosa en la 
banalitat de la violència en el fet 
real, que quan apareix narrat, 
em resulta intolerable. Potser 
per això, en aquests dies, em 
blindo davant dels relats d’on, 
per què, i quanta sang es va ves-
sar en aquell poble. Perquè no hi 
ha justificació. Perquè no hi ha 
regles. I, davant del que es dispo-
sa com a agitat pels mitjans, no 
trobo control possible. Això i no 
una altra cosa és el terror abso-
lut. Per més que entre tots inten-
tin buscar-la una trama. H

Una història 
de violència

Lucía 
 Lijtmaer

Quan apareix 
narrada,  la violència 
real em sembla 
intolerable

LLL

la fi el xou que ella volia fer», recorda 
Estrada, impulsor dels premis Chris-
ta Leem que atorga el lobi Uno de los 
Nuestros. Va estar en diverses etapes 
i era una bogeria l’interès que des-
pertava. «Deixava gent fora, com 
Pawlovsky. Les cues podien arribar 
del Principal fins al carrer Conde del 
Asalto [actual Nou de la Rambla]». 

També van triomfar Les Ziegfiel, 
un grup de transformistes format 
pel nord-americà Donald i els fran-
cesos Gérald i Laurent, que el 1979 
van obtenir el premi Sebastià Gasch 
com a millor aportació estrangera 
al music-hall. «Sara Montiel els va veu-
re aquí i els va fitxar», recorda Estra-
da, que també va desenvolupar allà 
el seu talent com a gestor cultural i 
responsable de premsa. Més d’una 
vegada davant de problemes serio-
sos per evitar el tancament del local, 
«que no complia cap normativa de 
bombers ni de sorolls», va acudir a la 
recerca d’ajuda del seu àngel, Mari-
ta Julve. «Era al Ministeri de Cultura i 
ens va salvar diverses vegades per-
què era dona del governador civil». 

La Cúpula va tancar les portes el 
1986, però ja molt abans, el 1982, 
les desavinences s’havien fet pa-
tents entre els integrants de Roba 
Estesa. «Quan vam muntar la Cúpula, 
les subvencions a penes existien i 
calia aguditzar l’enginy», recorda Es-
trada, que aviat va veure la dificul-
tat de mantenir econòmicament 
aquesta línia de teatre lliure i dife-
rent. «Al cap de poc de començar, els 
quatre duros que ens donava l’ajun-
tament van deixar d’arribar perquè 
no va agradar l’espectacle d’un mag-
nífic transvestit veneçolà anomenat 
Samantha». A la tercera temporada, 
amb massa deutes acumulats, tot va 
canviar. «Era impossible mantenir 
allò. No hi havia diners. La Cúpula 
mai va ser un negoci».  

Però el record que ha deixat és 
inesborrable. Per a Piero Falla, que 
va estrenar amb èxit Soñando bajo la 
lluvia... con paraguas rotos en la tempo-
rada 1979-1980, «la Cúpula Venus 
era el reflex d’una altra Barcelona, on 
els transformistes van ser el principi 
de tot». Els locals gais estaven al 
màxim. «Llavors podies anar tran-
quil pel carrer, no com ara. Aquella 
Barcelona màgica ja no existeix. S’ha 
tornat avorrida i perillosa». H

Tot i que va marcar 
una època,  «mai va ser 
rendible», recorda Joan 
Estrada, membre de 
Roba Estesa

El xou de la peixatera, 
 de Xus Estruch, va ser 
un dels primers èxits  
del local del final  
de la Rambla

PEP RIBAS
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