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Al principi va ser Eva i el cabaret

Juan Carlos Olivares

'Cabaret diabòlic', de Beth Escudé i Isabelle Bres. Direcció: Beth Escudé. Espai escènic: Marta Alemany. Vestuari i
caracterització: Rui Alves Ferreira. Il·luminació: Pep Arumi. Intèrpret: Isabelle Bres. Teatre Tantarantana.

El Cabaret diabòlic de Beth Escudé posa de nou en evidència la falta d'un espai estable a Barcelona per
a un gènere que reivindica una estètica teatral de la frivolitat per explicar un món real i contemporani.
Encara que Escudé recorri al cabaret com un exercici d'estil que busca la paradoxa radical entre la
forma i el fons, la seva posada en escena és un argument de qualitat a favor de les insospitades
possibilitats del cabaret com a vehicle d'expressió absolutament actual.

El discurs feminista que recorre els cinc episodis biogràfics de Cabaret diabòlic se serveix al públic amb
trucs de màgia, melodies lleugeres i lletres ronques, il·lusions de ventrilòquia, insinuacions de vedet,
conats d'estriptis, jocs de participació i llançament de dobles sentits al quadrat.

L'artilleria habitual d'un espectacle de variétés, però amb un guió a disposició de cinc dones obligades -
en contra de la seva natura- a disculpar-se davant els homes i la història, des de la determinista
pecadora d'Eva fins a la stendhaliana Leni Riefenstahl. L'única objecció a la nòmina de personatges és
l'excessiva exquisidesa de dues de les seves escollides (la monja dramaturga del segle X Roswitha von
Gandersheim i la càtara heretge Grazida Lizier de Montaillou), de currículum tan interessant com llunyà i
ignot per al públic.L'aconseguit vestuari -carregat d'eròtica ironia- i l'estudiada desimboltura d'Isabelle
Bres, ficada en la pell d'una proletària conscienciada del music-hall, lluirien millor en un escenari menys
rígid. També falta perquè el muntatge sigui rodó més control del ritme i una direcció d'escena una mica
més sofisticada, menys fonamentada en l'esforç únic i personal de l'actriu. Petites volves de pols en un
espectacle que explota una idea brillant i un missatge necessari amb la gràcia dels llenguatges
imperibles.


	Al principi va ser Eva i el cabaret
	
	Juan Carlos Olivares



