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Jango Edwards té una innata facilitat per a la irreverència

QUADERN DE TEATRE

Globalització cabaretera
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

H
an passat setmanes i els àcrates amb
instrument Los Músicos de Kalévala es
mantenen ferms en el seu racó fosc de la
carpa del cabaret-fòrum. Una presència
entranyable per la seva perseverant
crítica contra la fira –amb el plàcet del

bufó de les veritats a la cort de les meravelles i les
mentides– i els seus infatigables esforços per
augmentar la despesa de cervesa entre el públic. Se
senten sols sense la densitat canalla dels altres antres,
sense fum i sense alcohol, la banda d’un “cabaret de la
señorita Pepis”, segons pròpia definició.

Tercer cartell del cabaret i nou mestre de cerimònies.
Primer Alfonso Vilallonga, després el seu còmplice
Ernesto Collado i ara Quimet Pla. El primer, fidel a la
seva aura de la rive gauche, el segon, de coqueteig irònic
amb el dandi decadent, i l’últim, autodefinit com a
chairman, un precursor del mestre de cerimònies en el
Londres tavernari i dickensià. Alguna cosa hi ha de
característic d’una vinyeta del Club Pickwick en el seu
vestit ajustat, en el seu corbatí, en les seves grenyes de
savi despistat. En el segle XXI, Quimet Pla reinterpreta
aquesta figura com a domador d’espectadors, un
portaveu nocturn que enllaça els números amb
l’energia d’un ganxo de fira de les meravelles.

Cinc reines del dadà
Els criteris de selecció dels programadors del cabaret

produeixen estranys enfrontaments entre universos
antagònics i poc afins. El seu olfacte ha funcionat
gairebé sempre per trobar qualitat en un gènere de
capses russes i sorpreses d’última hora. L’error ha estat,
a vegades, no pensar en el perfil d’un públic flotant
–sense afinitat amb la cultura subterrània que acull la
carpa–, molts cops desconcertat davant d’un excés de
singularitat.

Aquesta és la reacció majoritària davant l’espectacle
dadà de Les Reines Prochaines, cinc dones que actuen
amb la quarta paret construïda pel Cabaret Voltaire.
Una provocació que se li escapa al públic, perduts i
desbordats davant l’estètica amateur i la críptica
descaradura intel·lectual d’unes actrius-cantants que
prescindeixen del públic, que llancen el seu missatge
feminista i surrealista sense ni tan sols oferir un trist
ham on agafar-se. Elles envaeixen l’espai, construeixen
una realitat autosuficient i se’n van exhibint el seu
divertit desdeny per l’amable
comprensió del respectable.

Una dona estranya
Una estranya al cabaret del

Fòrum també és l’alemanya Co-
ra Frost, presentada per Quimet
Pla com la continuadora del
glamur de Marlene Dietrich.
Una comparació tan amable
com impossible quan surt la se-
nyora Frost i la calculada bellesa
de la Dietrich dóna pas a la ra-
dical personalitat física d’una
lolita de negra cabellera madu-
rada en una pel·lícula de David
Lynch. Per buscar una connexió
entre les dues s’hauria de resca-
tar la verinosa llangor de la Lola
d’El ángel azul, eliminar el càlcul
de la rossa i afegir-hi la inesta-
bilitat naïf de la morena.

Frost és una poeta del desa-
mor de tercers, una artista as-
pra, ronca i imprevisible. Una
incògnita inestable. Cantant de
rauxes –com Nina Hagen en un estat de violenta
depressió–, diva desesperada per transmetre el seu
missatge amb cançons senzilles, irritants per la
simplicitat de la seva estructura i lletra.

Una reina ferotge del drama breu amb la sensibilitat
a punt per filtrar un clàssic com Bésame mucho pel so
retro d’un megàfon de joguina. Una histriònica natural
que descol·loca l’espectador, que no troba cap altre
refugi per a la seva inseguretat que la fugida o el riure

nerviÓs. Cora Frost se serveix d’aquest impuls
d’incomprensió per mostrar-se com l’última artista
maleïda, com un personatge instal·lat en el límit de
l’extinció.

Dislocadament bo
Els contorsionistes ocupen poc espai i arrosseguen

poc equip. Moussa 88, un contorsionista còmic del
Congo, s’apanya amb tres rul·los daurats i una raqueta
sense cordes. El seu repertori de torsions impossibles no
és gaire ampli però quan el seu cos trenca els límits
naturals ho fa a consciència. Uns exercicis que
acompanya amb humor mentre els espectadors prenen
escruixidora i dolorosa consciència de la rigidesa dels

seus músculs i articulacions.
Moussa no és un artista folklòric,
però rescata de la tradició
africana la necessitat d’establir
una comunicació directa amb el
públic. Una dosi d’humor per
trencar la barrera de
l’extraordinari, per buscar el
contacte fàcil i immediat amb els
que premien el més difícil encara.

Pallassa reprimida
Laura Herts pertany a la rara

estirp de les dones pallasso. La
lleu diferència entre una
pallassa i una artista que fa riure
és crear un personatge amb una
personalitat definida. El seu és
una dona sexualment
reprimida, una passiva agressiva
amb innumerables fissures en la
cuirassa. Un ésser sempre a
punt de perdre l’aparent
equilibri. Disfressada de
bibliotecària amb ulleres amb

volcànica vida interior o de perfecta oficinista
–compulsiva compradora de vestits jaqueta còpia
d’una còpia, d’una còpia de Chanel–, surt a
l’escenari per trencar tots els estereotips de la relació
dona-humor-mim. Del matrimoni intenta treure’n el
millor partit amb una intel·ligent economia de
mitjans. Un enginy minimalista que es fa notar
sobretot en l’excel·lent gag de l’accidentada revolució
dels dits.

Un titellaire clàssic
L’espectacle de titelles de fil de Jordi Bertran és una

visió clàssica de l’art del titellaire. Un respecte a la
tradició enriquit amb una major sofisticació en els
mecanismes i la tècnica, i un cert gust per la sorpresa.
Els titelles de Bertran mantenen una intencionada
distància amb el públic –no intenten ni seduir, ni
agradar–, en contrast amb el detall i les mides de les
figures, que exigeixen una gran proximitat física de
l’espectador. La generosa carpa del Fòrum no facilita
que s’apreciï tot el preciosisme del treball del
manipulador, ni la bellesa artesana dels titelles. Una
distància que afecta sobretot l’aparició de Louis
Armstrong i la seva personal interpretació d’O When the

Saints Go Marchin’ in, amb el seu esmòquing, la seva
trompeta i el seu sobtat cor de sants. Més contundent
és l’esquelet heavy que surt del seu taüt per fer professió
de fe de la poesia d’AC/DC, música dels inferns per
projectar la seva ombra sobre el globus terraqüi. Una
imatge contundent que l’habilitat del manipulador
aconsegueix transformar en un monstre d’ossos amb el
ventre inflat de la Terra.

Jango, terrorisme rialler
Els pallassos mai arrosseguen gaires seguidors.

Deuen ser els artistes amb més índex de traïció. El
plaer que aporten a l’espectador és tan intens com
efímer. Pagar, riure i marxar. Gairebé tan ingrat com
altres vells oficis. Passat el moment, ningú recorda els
seus noms ni rostres.

Hi ha excepcions. Jango Edwards ho és des que va
aterrar a Barcelona en els preàmbuls olímpics.
Predicador-fundador i heretge de l’Església del
Somriure, el seu personatge té unes característiques
que el diferencien clarament de la resta de pallassos.
Res a veure amb els llimbs artístics –un món paral·lel
de números immortals, esqueixats de la realitat– del
pallasso tradicional.

Jango Edwards forma part del món i sap què passa
i com passar-ho pel filtre del seu humor iconoclasta i
provocador, gags perquè esclati el riure i la neurona.
Ell va descobrir que el cos nu pot ser una poderosa
eina de desestabilització i que la intel·ligència també
s’expressa a través de la irreverència i la riallada
franca. Res és sagrat excepte abandonar el principi de
la llibertat de l’individu per burlar-se fins i tot de la
pròpia ombra.

Una norma que Edwards aplica amb hilarant cruesa.

▼
Els titelles de Bertran
mantenen una
intencionada
distància amb el
públic, en contrast
amb el detall i les
dimensions de les
figures que exigeixen
una gran proximitat
física de l’espectador

Jango Edwards forma part
del món i sap què passa i
com passar-ho pel filtre del
seu humor iconoclasta i
provocador


