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"Fins i tot m'arribo a ficar amb el Fòrum" 

CRISTINA SAVALL

LLOC DE NAIXEMENT CHETUMAL, AL COR DE QUINTANA ROO
(MÈXIC)
EDAT ES NEGA A DIR-LA
PROFESSIÓ CABARETERA
ESPECTACLES 'LA BIEN PAGAÁ I PARA SUS CUATES', 'NO ME HALLO', 'CHEQUE EN BLANCO', 'LÁMPARA SIN LUZ'

Aquesta cabaretera il.lustrada, fan de Lucha Reyes, Maria Callas i Édith Piaff, és digna de Pedro
Almodóvar. Actua cada nit al Fòrum fins al 13 de juny.

--A Mèxic, l'anomenen la reina del heavy nopal.
--És el gènere que em vaig inventar: la cançó ranxera tocada amb l'e- nergia boja del heavy metal. El
nopal forma part de l'escut de Mèxic. És el cactus amb què preparem amanides i salses. A Barcelona, a
prop de la Fundació Miró, se'n veuen molts.

--També se la coneix com la mare de Los Tarzanes.
--És el meu grup de músics. Així en diuen a Mèxic dels dandis ben vestits dels anys 40. Hi ha una
ranxera que diu: "Que rechulo es mi Tarzán. Ay, mamá". Ve d'aquí.

--S'estarà un mes al Fòrum.
--Amb una selecció de mitja hora del meu espectacle.

--Les seves cançons denuncien la situació de la dona mexicana.
--La meva actuació és un suport per a tantes dones que no saben que el plaer també existeix per a
elles. Que poden decidir pel seu compte. Encara que diguin que la dona s'ha alliberat, ha de passar
moltíssim temps perquè això sigui així. L'economia, no Marx, ha fet que les dones surtin a treballar. Però
això no vol dir res. Encara s'educa les dones perquè es casin.

--¿Vostè es va casar?
--No ha sigut la meva vocació.

--Una de les seves representacions més cèlebres està dedicada a la violència domèstica.
--El tema apareix en tots els meus espectacles. La dona apallissada no és exclusiva del Tercer Món,
com saben molt bé a Espanya. Només que ara surt més als diaris.

--¿Amb què sorprendrà qui vagi a veure-la?
--Parlo d'art, de política. Fins i tot em fico amb el Fòrum. He escollit nú- meros clàssics del meu
repertori, com La tequilera i Lámparas ilustres, en què surto a escena amb un vestit amb cors encesos
(endoll inclòs).

--¿Què és el cabaret?
--No és despullar-se en un escenari. És la fusió de tota una sèrie de disciplines: dansa, música, ironia.
Em recolzo molt en l'actualitat política. La primera cosa que faig així que em llevo és llegir els diaris.
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--¿I qui dóna més joc?
--Per descomptat, Vicente Fox, el president de Mèxic, i alguns polí-tics del PRI. Encara que el canalla
número u és Bush. A ell li dedico una cançó sobre una prostituta armada que és l'estàtua de la Llibertat.
Al públic li dic: "Visiti els EUA abans que els EUA el visitin a vostè". Els còmics tenim una seriosa
competència. Els polítics fan més gràcia.

--A Bush també li dedica un parenostre.
--Dóna'ns avui el nostre McDonald's de cada dia, perdona els iraquians i els cubans, com nosaltres
perdonem els de la DEA...

--¿Què és capaç de fer damunt d'un escenari?
--Tot el que se li acudeixi, ja ho he fet. No vull límits. No sóc profeta, ni creadora de consciències. Sóc
dadora de plaer. És la meva missió en aquest món.
Astrid Hadad, durant la seva actuació al
Fòrum.
JULIO CARBÓ
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