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■ El ‘Kabarett Protokoll’ reivindica la 
llibertat amb humor al Círcol Maldà

Vuitanta anys després de les primeres crítiques a la 
corrupció i al feixisme des dels escenaris de cabaret 
berlinesos, la companyia La Bacanal reviu l’esperit 
dels anys 30 amb humor i intel·ligència al Kabarett 
Protokoll. La música i la ironia es fusionen per 
reivindicar la llibertat, denunciar les injustícies 
socials i retratar l’actualitat. La valentia de 
dramaturgs com Hanns Eisler, Ernst Toller, Kurt 
Tucholsky i Friedrich Hollaender tornarà a escena, al 
Círcol Maldà, del 25 de febrer al 15 de març, gràcies a 
la dramaturga Helena Tornero i la directora Ester 
Nadal. L’actor protagonista, Oriol Genís, concep totes 
les funcions de l’obra com un assaig amb 
improvisacions en què el públic tindrà dret a 
participar. L’última, però, serà la veritable estrena.

estrenescabaret

El dramaturg argentí Copi i el pintor andalús Ocaña van 
morir als 80 amb quatre anys de diferència. La ficció 
teatral els reuneix amb color i alegria en el moment 
abans del traspàs definitiu, al purgatori, i tindrà lloc a 
l’Almeria Teatre del 23 de febrer al 5 d’abril. Marc 
Rosich recupera un dels seus primers muntatges amb 
els mateixos actors, Oriol Guinart i Víctor Álvaro, als 
quals s’afegeix Jaume Madaula en el paper de Pier 
Paolo Pasolini. “És una obra de ploma i cabaret. Un 
combat de reines entre Copi, sempre transvestit, i 
Ocaña, el famós travesti de la Rambla, en què mostren 
les seves armes, els patiments, tot el que els iguala i 
els murs que van travessar per volar lliures”. 

■ La mort es vesteix de plomes a ‘Copi i 
Ocaña al purgatori’, a l’Almeria Teatre

CÍRCOL MALDÀ
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Un ‘Tirant lo Blanc’ per seduir els adolescents 
L’adaptació de Planella i Roger 

Cònsul ha reduït l’original de mil 
pàgines a 40 per aconseguir un es-
pectacle de 90 minuts –ideal per a 
les funcions escolars d’entre set-
mana i les familiars del cap 
de setmana– i ha acos-
tat també la llengua al 
present; si bé té “re-
miniscències anti-
gues, havia de llis-
car i entendre’s 
bé”, diu Cònsul. 
L’obra se centra 
en el llibre dels epi-
sodis amorosos, “on 
hi ha més aventures 
romàntiques i de guer-
ra”, resumia Planella. “És 
un senyor que es va convertir en 
un gran estrateg i que en aquest lli-
bre es proposa conquerir el cos de la 

dona en un acte sexual sense pie-
tat. Té una visió medieval, tot i 
que escrigui des de la perspectiva 
renaixentista”, afirma.  

A més de fer funcions al TNC 
fins al 29 de març, l’obra 

farà gira per sis Tea-
tres en Xarxa. En-

guany les condici-
ons laborals de la 
ITCN han canvi-
at. Durant tres 
mesos els actors 
cobren una beca 

de formació per 
assistir a assajos i 

a classes i, en canvi, 
cobren com a profes-

sionals mentre duren les 
representacions, per no fer 

competència deslleial a les gires 
comercials, va dir Albertí.e

Després de treballar el vers de Pitar-
ra amb un dels seus Singlots poètics, 
el nou temari que va proposar el Te-
atre Nacional als postgraduats de 
l’Institut del Teatre va ser una lec-
tura escolar obligatòria, el tòtem de 
Joanot Martorell Tirant lo Blanc. 
L’encàrrec era fer intel·ligible per 
als joves d’avui “aquest tresor del 
segle XV d’alt voltatge literari, nar-
ratiu, dramàtic i lingüístic”, deia Xa-
vier Albertí. Aquest és el repte que 
va assumir el director Pere Plane-
lla al capdavant de la ITCN, la jove 
companyia del Teatre Nacional, for-
mada enguany per nou exestudi-
ants de l’Institut del Teatre escollits 
en un càsting entre 48 joves.  
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‘John’: teatre físic 
basat en fets reals

rector artístic de l’anglesa DV8 
Physical Theatre, fundada el 1986.  

I a fe que compleix. No només 
perquè el seu discurs és torrencial 
en la trobada amb la premsa –i obre 
apassionants debats, políticament 
incorrectes, sobre la crítica de dan-
sa, que no llegeix des del 1988 (els 
considera “ionquis”); el multicultu-
ralisme; el racisme; el cas d’abusos 
sexuals a Rotherham; la censura 
dels mitjans anglesos, etc.– sinó 
també perquè els seus espectacles 
tenen un fort component textual i 
aborden qüestions polèmiques. 

“M’interessen els temes dels 
quals la gent no vol parlar, perquè 
si no en volen parlar és que és un 
tema interessant i controvertit, 
com l’avortament, l’islam, el ma-
trimononi gai o l’energia nuclear. 
Per tant, si fas una obra que con-
sideres important, pot tenir una 
dosi de polèmica”, avisa.  

No recomanat per a menors?  
L’obra que presenta al Mercat de 
les Flors d’avui a dissabte –amb 
les entrades exhaurides– gira al 
voltant d’un home i les idees 
d’amor, sexe i intimitat. L’home 
en qüestió, el John del títol, és 
una persona real que van desco-
brir fent mig centenar d’entrevis-
tes. El John va tenir una infante-
sa dura en una família disfunci-
onal, amb un pare violent que 
abusava de les dones de la famí-
lia, va anar a parar als serveis so-
cials amb 10 anys i es va acabar 
convertint en un delinqüent. Per 
a l’entrevista de DV8 va recordar 
els episodis més difícils de la se-
va vida, i les relacions que havia 
tingut amb vuit dones.  

Els nou actors de l’espectacle, 
protagonitzat per Hannes Lan-
golf com a John, interpreten físi-
cament i textualment les parau-
les d’aquest personatge sobre una 
plataforma giratòria. No és un es-
pectacle sociològic, com l’anteri-
or Can we talk about this (2011), 
que també partia de mig centenar 
d’entrevistes sobre l’islam. És el 
retrat d’un home. A Anglaterra 
l’espectacle no era recomanat per 
a menors de 16 anys, per l’ús d’un 
llenguatge dur i els nus dels intèr-
prets. Al Mercat de les Flors han 
mantingut l’advertiment de no 
recomanat per a menors.   

“La gent de classe mitjana bur-
gesa amb jerseis de caixmir vol una 
pujada de sucre, adrenalina, pas-
sos espatarrants. Però la vida no és 
així, si no és que vas drogat. No faig 
concessions a les audiències, i en 
sóc conscient. Però crec que hem 
de donar aliment amb substància 
i no sucre”, diu Newson recordant 
el rebuig inicial a la dansa teatre de 
Pina Bausch.e

Hannes Langolf és 
protagonista de 
John i cocreador 

de l’espectacle.  
KRIS ROZENTAL

DV8 Physical Theatre explora l’amor i la 
intimitat masculines al Mercat de les Flors 

ARTS ESCÈNIQUES

Al Mercat de les Flors es recorden 
poques rodes de premsa en què el 
coreògraf que hi presenta un espec-
tacle sigui tan crític amb la dansa. 
“Després de 21 anys, vaig tenir la 
sensació de ser un artista de mim so-
fisticat. Necessitava les paraules per 
anar més lluny, més al fons. La gent, 
bàsicament, parla i escriu. No hi ha 
cap cultura que hagi renunciat a la 
parla”, defensa Lloyd Newson, di-
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