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No es pot deixar tot a l’atzar. 

Fins i tot la improvisació necessita d’unes mínimes estaques des d’on agafar-se 
per desplegar-se. Sovint el ritual és quelcom invisible i imperceptible, i si s’ins-
taura amb saviesa, dóna sentit a allò que fem, ens acompanya i ens articula. 

El primer dels tres drings d’una campaneta anuncia l’inici imminent del Cabaret 
Volador. La Noe fa dies que el cou a poc a poc. La seva intuïció, sempre precisa, 
li va indicar que, ara sí, era el moment d’organitzar-lo. Coincideix amb el final 
d’una residència creativa de la cantant parisina Radia Belghanem a la Casa Vola-
dora; un procés que s’inicia amb la integració, continua amb el renaixement i 
conclou, com no podia ser d’una altra manera, amb el vol. I és la culminació 
d’un estiu viscut amb total estat d’obertura. Una incògnita llançada al futur, amb 
la percepció que quelcom molt ric en naixerà. I em diu “Serà gran, Mireia, no 
te’l perdis”. 

El cabaret es va gestant, a l’interior de la casa s’hi comença a donar la màgia i la 
poètica de l’espai va posant ordre i es desplega. Res hi és posat perquè sí, cada 
objecte és una invitació. Ens ho explica amb les fotos que ens fa arribar amb 
nous missatges i que comparteix a xarxes. Cada foto una nova invitació, una in-
terpel·lació directa: vindràs? 

La celebració del cabaret comença a volar, i ens la fem passar de boca a orella. I 
així ens sentim convocades i comencen els viatges: els dies abans veiem com la 
casa voladora comença a prendre vida, i a hores del cabaret, la Noemí acull les 
convidades com a invisible amfitriona de casa seva. 

I els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Ganes de compartir, d’en-
tregar-se al que es cogui, de participar d’aquest acte de creació que totes pres-
sentim gran i rica. 



El segon dring de campana ens re-
corda que la nit és cabaret i que 
cal posar-se en situació. I mentre 
encara ens posem guarniments que 
creen l’atmosfera el tercer dring 
ens convida a desfilar cap a la sala. 
Que comenci el cabaret! 

Poemari d’estiu. Imatges d’aquesta 
càlida estació viscuda des de Me-
diona que són l’articulació d’un re-
torn. Enunciació de l’arribada. 
Poesia en diàleg amb les notes del 
guitarró de la Radia que marquen 
el final d’una residència. Imatges 
posades ens escena amb subtilesa i 
sensibilitat: la veu diu poesia, cada 
objecte aporta un nou significat, la 
llum genera l’ambient, i la poètica 
es viu en cada gest. 

I aquesta delicadesa és la que dóna inici a la nit. La cortina s’ha obert i hem po-
gut entreveure què vindrà, i totes i cadascuna de nosaltres ens hem obert també 
per rebre-ho. Hem estat portades al terreny d’allò sensible, el què hagi d’entrar 
ho farà a través dels sentits, i es processarà no pas al cap, sinó a les entranyes de 
l’ànima. Sensibilitat a flor de pell. 



Els dos esquetxos teatrals de l’Inda Pereda trenquen el gel; vell conegut que avui 
retrobo en espais familiars. Ni un sol objecte, només cos i gest per generar unes 
imatges que, ratllant el grotesc, ens fan riure i ens distensionen, ens aproximen.  

I després màgia de la bona sortint de les guitarres de dos grans: tot un luxe poder 
escoltar en Guillermo Rizzotto que fa cantar la seva guitarra amb una exactitud, 
delicadesa i intimitat que fa creure en el poder de la música com a aliment 
d’ànimes. Orfebreria musical. I en Rodrigo Carazo, esgotant els últims dies d’una 
gira per presentar (o acomiadar) disc i que és pura vivència d’una música que 
marca el seu ritme vital i que destil·la a través de tot el cos. Sense filtres; de la 
que entra directament i apunta cap endins. I acaben amb un joc entre tots dos, 
una invitació de l’un cap a l’altre per sumar el beatbox al seu cant. Diàleg de ta-
lents que em posa en difícil tessitura: amb quin dels dos em quedaria? 

Després d’això ja us dic jo que no ha des ser ges fàcil tornar a sortir amb una gui-
tarra. Però així ho fa la Laia, amb un desenfadat i provocador show musical que li 
fa guanyar-se el lloc. Lloc de dona artista per tu. A pols. 

Algunes lectures íntimes del diari de la Belén Abuzaid i les danses continuen a la 
terrassa. Gran encontre el del Ricard i el Rubén en un poble que sempre amaga 
sorpreses! Fa dies que els sento assajar mentre estic a l’hort, però avui ens fan 
ballar com si en una taberna ens trobéssim. Unes danses que son com la cirereta 
d’un pastís que en mengem entre totes i que donen pas al temps de ball i de 
creació col·lectiva: artistes, creeu conjuntament, la festa està servida. 



Interpretacions dels Beatles amb cançons de rumba catalana, el violí, l’acordió, 
la percussió posant terra... de la guitarra al piano i del piano a les músiques que 
es van punxant. Aquí tothom balla, ens entreguem a l’ambient. És alta nit, pot-
ser hauríem d’abaixar el volum? Què diran les veïnes? Sembla impossible aturar i 
posar límit a això que aquí es dona (una veu amiga m’ha explicat que ens senten 
des de la terrassa, i que elles gaudeixen d’aquest ambient creatiu, elles tampoc 
poden posar-hi límit). Som conscients que potser algunes veïnes s’han pogut sen-
tir molestes amb aquest xivarri que ens costa silenciar a altes hores de la nit...  I 
immerses en aquesta consciència es comença a gestar la idea d’un cabaret en 
horari diürn, en un espai més ampli que ens pugui acollir a totes, també a les 
veïnes... 

Hi ha qui ha dit que això que aquella nit va passar no ens hauria de sorprendre, 
que si entrem en el terreny de la màgia i de la possibilitat i ens regim per 
aquests altres paradigmes que no són els del món d’allà fora, això que va passar 
ens hauria de ser més natural. No ho sé, potser sí, potser la màgia es dóna en 
cada un dels gestos que ens relacionen, però de vegades hi ha moments catàr-
tics, i que s’esdevinguin en un petit poblet d’encara no 900 habitants i reunint 
art d’arreu del territori sí que té un punt de fantàstic i meravellós. Crec que 
sempre hem d’estar disposades a la sorpresa i que la capacitat per meravellar-se 
és quelcom que no s’hauria de perdre mai, fer-ho també és un acte d’agraïment 
cap a aquelles persones que ens brinden. 

No es pot deixar tot a l’atzar. 

Fins i tot la improvisació necessita d’unes mínimes estaques des d’on agafar-se 
per desplegar-se. Hi hagué una mà invisible aquella nit que, conduint des de la 



invisibilitat, va permetre que al cabaret s’hi donés tot allò que podia arribar a 
ser. I fou. 

I sabeu què? Hi ha qui diu que entre les notes del piano i els cants de violí 
d’acordió i de guitarres, en algun moment de la nit va veure la casa volar...  

Coses de la màgia de Mediona.


