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Jap, Fer, L’Avi, Xavi Tor-
rent, Joan Tharrats, Jordi
Soler i Anthony Garner
són el humoristes de cap-
çalera d’El Punt Avui. Ca-
da dia ens ofereixen una
visió de la realitat distor-
sionada per les seves ca-
ricatures, però nítida i
clarivident. Potser per ai-
xò provoquen més coïs-
sor que altres expres-
sions comunicatives.

Tots plegats es van reu-
nir al voltant d’una taula
per parlar del seu ofici.
Aquest debat es recull en

un reportatge que publica-
rà demà el suplement Cul-
tura d’El Punt Avui.

Des de qüestions més
domèstiques, com ara
l’aïllament dels humoris-
tes gràfics dels seus com-
panys a causa de les noves
tecnologies, fins als límits
en què la ironia pot esde-
venir ofensiva, els ninotai-
res analitzen de manera
viscuda el seu ofici. També
parlen de censura, d’auto-
censura, de les traves de la
correcció política, de l’a-
temptat a la seu de Charlie
Hebdo, del mestratge que
va tenir Jaume Perich per
a tots ells i també de situa-
cions adverses que han
hagut de viure per raó de
la seva professió.

Durant la trobada, els
autors van definir-se tal

com es veuen professio-
nalment. Parla L’Avi: “Jo
em defineixo com a nino-
taire, sempre ho he reivin-
dicat.” Al seu torn, Joan
Tharrats hi afegeix con-
cepte: “També tinc una
mica de filòsof. No ho sóc,
però extrec conclusions
de l’observació de la vida
quotidiana, faig aforis-
mes...” Rebla el clau An-
thony Garner: “La meva
intenció com a humorista
gràfic és fer riure i també
fer reflexionar.”

Per Jap, l’humor dels
ninotaires té unes arrels
que es perden en el temps:
“Els humoristes som com
els antics bufons: vivim
del poder, que és qui ens
paga, però en canvi ens
posem al costat de les cau-
ses perdudes.” ■

L’ofici dels ninotaires d’El Punt Avui
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Jap, Fer, L’Avi, Soler,
Garner, Tharrats i
Torrent parlen al
suplement Cultura

Jap, Fer i Garner, en un moment del debat sobre l’humor gràfic ■ ALBERT SALAMÉ

Ni una sola entrada per
veure, des d’avui i fins dis-
sabte a la sala Maria Aurè-
lia Capmany del Mercat de
les Flors, l’última produc-
ció de la companyia brità-
nica DV8 Physical Thea-
tre, liderada per Lloyd
Newson. La programació
internacional no passa
gens desapercebuda als fi-
dels espectadors del Mer-
cat, que també van venti-
lar totes les entrades del
retorn de Wim Vadekey-
bus i la companyia Última
Vez, fa unes setmanes.
Ara, la proposta de Lloyd
Newson no és gens ama-
ble. No pretenen pas que
ho sigui, ja que busquen
uns temes que allunyin
l’espectador del punt de
confort, l’incomoden deli-
beradament per provocar
una reacció. L’obra no es-
tà recomanada per a me-
nors de 18 anys.

John està basada en el
testimoni real d’un home
amb una vida de delin-
qüència i drogoaddicció.
Per dur a terme el seu nou

projecte, un espectacle
per a adults amb un llen-
guatge dur i que inclou
nus, Newson va entrevis-
tar inicialment més de cin-
quanta homes, als quals
els va fer preguntes fran-
ques sobre l’amor i el se-
xe. En el cas de l’home que
denomina John va sorgir

una història, a la vegada
extraordinària i commo-
vedora, d’una persona
amb anys de delinqüèn-
cia, drogoaddicció i lluita
per la supervivència.

A l’escenari es descri-
uen retalls de vida, “en els
quals el moviment i la pa-
raula es combinen per

crear una experiència tea-
tral intensa, impressio-
nant i punxant”, segons
recull l’agència Efe. La
producció enllaça amb els
dos espectacles anteriors
de DV8, To be straight
with you i Can we talk
about this, tots dos pre-
miats en diferents països.

Creada el 1986, la com-
panyia britànica ha produ-
ït fins al moment dinou pe-
ces basades en qüestions
sociopolítiques amb el
propòsit de generar inco-
moditat a l’espectador.
Aquesta nova producció
de dansa-teatre de text,
efectivament, no permet
concessions. El seu funda-
dor, l’australià Lloyd New-
son, ha influït amb
aquests projectes en la
dansa i el teatre contem-
poranis i ha rebut premis
com ara el prestigiós Help-
mann Award. El Critics
Circle l’ha inclòs en la llista
dels cent artistes més in-
fluents dels últims cent
anys a la Gran Bretanya. ■

La companyia DV8 ven totes les entrades de ‘John’ al Mercat de les
Flors, una peça en què balla el testimoni d’un home molt violent
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L’anticonfort

El ballarí Hannes Langolf, en un moment de ‘John’ ■ HUGO GLENDINNING

Lloyd Newson
és un dels cent
artistes més
influents dels
últims cent anys,
segons la crítica

La nova producció de Ti-
rant lo Blanc després del
mes i mig de vida a la Sala
Tallers del TNC farà una
gira a través dels Teatres
en Xarxa. Si l’any passat,
Lo cantador va buscar
sort en circuits paral·lels.
Ahir el director artístic del
TNC, Xavier Albertí, ad-
metia que “els muntatges
demanen teatres”.

L’ITNC neix de la com-
plicitat del TNC i l’Institut
del Teatre per facilitar l’ac-
cés al món professional
dels acabats de graduar.
Actors de Lo cantador in-
tervenen en tres títols
d’enguany al TNC. El pro-
grama preveu una beca de
formació específica i la
contractació per a assaigs,
temporada i gira de la
companyia, segons el con-
veni oficial. Aquest fet im-
plica que es tracta d’una
producció professional i
que no es fa competència
deslleial a les altres compa-
nyies, diu Albertí. Tirant
lo Blanc, dirigit per Pere
Planella, s’estarà a la Sala
Tallers fins al 29 de març.
La gira, que arrenca a Bar-
berà del Vallès el 18 d’abril 
visitarà sales de Sant An-
dreu de la Barca, Sant Boi
de Llobregat, Sant Joan
Despí i Tordera. ■

El TNC
envia l’ITNC
als teatres
municipals
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